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Com a proclamacao da lndependenc a Nacional 0 Povo anqolano
entrou numa nova era da sua Histor a.

o MPLA·Part do 00 Traoalho ao optar peia VIade oeserwolvimento
socra Ista. cnou as condicoes para a oertacao das to-cas oroduhvas e
para 0 oeservolv mento de novas re acoes de producao baseadas na
jusnca e na gualdade entre rooos os cidadaos que se Ioram proqressi
varnente estabelecendo

E neste contexto que surge a necess dade duma rev.sao total do
oueuo ca familia vlgcn:c e consequememente. oa elaboracao de um novo
Codiqo de Fami la raoica rneote oposto na sua essencia, as leis colonia
hstas imptantacas em Angola que unnarn como base as antigas relacoes
socra s oaseacas '1a expioracao do homem pelo homem.

Ja durante a 1.a Guerra de Lrbertacao Nacional. a mulher e 0 ho
mern constituidos em familia, desempenhavam um papel rrnportante na
educacao patnouca c socra dos seus filhos, consentindo, em igualdadc
de c rconsrancas. as sacr fiolos necessaries para a libertacao nacronal
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E esta participacao livre nao negou a familia como nucleo funda
mental da estrutura social. que. nao se encontrando ja sob 0 dominic
da moral fascistae colonialista.se desenvolvia no sentido de uma maior
consolidacao e solidariedade entre os seus membros.

o novo c6digo insere-setambem no combate de toda a humani
dade progressistacontra 0 obscurantismo e 0 misticismo nas relacoes
entre os homens. caracteristicas das sociedades onde existem graves
contradicoes entre a superestrutura e as relagoes de producao, e
consagra as suas conquistas.

A aprovacao desta lei poe nas maos dos trabalhadores angolanos
rnaisum instrumentode luta pela sua real ernancipacao polftica, econ6-
mica e social porque vai institucionalizar a proteccao dos seus filhos,
nascidos ou nao do casamento, e uma olvisao justa de tarefas e de
responsabilidades no seio da familia.

Os principios constantesdo titulo Ida lei, contem regras fundamen
tais, prcqrarnaticas, que devem orientar a constituicao e 0
desenvolvimentodas relaooesno dominic da familia,naqualos interesses
pessoaisde cada umdos membrossedevemcoordenarde formaharmo
niosacom os interessesgerais da sociedade, com vistaa criacao de um
novo homem angolano.

Em obediencia a Lei Constitucional e aos principios politicos que
regem 0 Pais. consagrou-se a Igualdade de direitos entre 0 homem e
a mulher em todos os dominios da vida familiar, quer no que se refere
as relacces pessoais entre ambos, quer no que se refere a educacao
dos tilnos, quer ainda no que toea a questoes patnmoniais.

Aboliu-sea validade juridica dos casamentoscan6nicos0 que cons
tituia um privilegio injustificado da igreja cat6lica.

Salienta-se0 novo conceito de casamento que deixou de ser um
contrato, um neg6cio, para passara ser entendido como a uniao volun
taria entre 0 homem e a rnulher, na qual os aspectos pessoaissao mais
valorizados do que os patrirnoniais.

Por outre lado, a possibilidade de leqalizacao das unioes de facto
coristitui uma das principais conquistas da nova lei, adequando-a mais
a realidade social do nosso Pais.

Relativamenteao div6rcio. as alteracoes introduzidas pela presente
lei sao significativas. Embora a estabilidade da familia seja um objecto
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As relacoes juridicas constituidas ao abrigo da leqislacao'anterior
mantem a sua validade, mas os seus efeitos passaraoa reger-se pelas
disposicoes do presente Codiqo.

ARTIGO 2.°

(Aplicayso da Lei)

E aprovado0C6digoda Familia,que fazparte integranteda presente
lei e entra em vigor na data da sua publicacao.

(Aprova~sodo C6digo da Familia)

ARTIGO 1.°

lEI QUE APROV A
o CODIGO DA FAMiliA

da lei, teve-seemconta que 0 casamentosodeve subsistirquando possa
preencher os fins para os quais toi constituido e, assirn, admite-se a
concessaodo oivorcio quando 0 casamento"liver perdido 0seu senlido
para os conjuqes, para os filhos e para a sociedade".

No que se refere as relacoesentre pais e tilhos salienta-se0 direito
a filiagao garantido a todos os cidadaos, bem como a consaqracao da
igualdade de todos os filhos, quer os pais estejam ou nao unidos pelo
casamento.

Simplificaram-seosmecanismosda tutelacom vista a que ela venha
a ser constituida em maior nurnerode casos em beneflcio dos que dela
necessitame, em especial, dos menores abandonados.

Noque se refereaos alimentos,prestou-seespecialatencaoao caso
dos menores, tendo-sa estabelecido regras precisas para a medida e
a execucao dos alimentos, atribuindo-se ao tribunal a possibilidade de
ordenar a entidade patronal do obrigado que pague os alimentosdirec
tamente ao alimentado.

Nestestermos, ao abrigo da alfnea b) do artigo 38.0 da Lei Consti
tucional e no uso da faculdade que me e conferida pela alinea J) do
artigo 53.0 da mesma lei, a Assembleia do Povo delibera e eu taco
publicar a seguinte:

9LEI QUE APROVA0 CODfGOOA fAMiUA



1. Nas aC90eSpropostas ao abngo desla lei. 0 juiz devera, alern dos
casos Ja prevsios. ordenar a tentativa oe concmacao cas partes ou

(Normas de processo)

ARTIGO 7.°

2. Na rase cos arnculados. 0 prazo de coruestacao e de resposta.
quando a ela houver lugar e de 30 dras, ao qual. quando for caso disso.
havera que acrescer os prazos dilatorios previstos na Lei do Proccsso
Civil.

1. Em tudo 0 que nao contrarie as normas de processo cIvil
previstas na presente lei e enquanto nao for revista a legisla~ao em vigor.
as accoes prey stas nesta lei seouuao 0 formailsmo dos processos de
junsoicao voluntana. previsto no artigo 1409.0 do Codiqo do Processo
Civil.

(Processo de jurisdic;aovoluntaria)

ARTIGO 6.°

As access de impuqnacao de paternidade do marido da mae que
respeltem aos nascirnentos oeorndos antes da prornulqacao desta lei,
poderao ser propostas demro do prazo de dois anos a partir da sua
entrada em vigor.

(Prazo especial para impuqnacao)

ARTIGO 5.·

Na comagem dos prazos constitutivos de dirertos previstos na
presente lei sera tide em eonta 0 temoo ja decorrido a data da sua entrada
em vigor.

(Prazos constitutivos de direitos)

ARTIGO 4."

A presente lei nao e aphcavel as accoes pendentes nos tribunais a
data da sua entrada em vigor.

ARTIGO 3."

(Acc;6espendentes)

"SSFMBIF A DO "0\1010
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Fica rcvogada toda a leqrslacao que corurar.e 0 disposto na prcsontc
lei e nomcadamente:

a) 0 aruqo 86.0 do C6digo Civil, sobre dormer 0 legal da mulher
casada:

(Revoga~ao de le9isla~ao)

ARTIGO 10·

Mantem-se a obnqatonedade de reglsto de todos os actos previstos
nas leis de registo civil em vigor e suoscranarneote, no Codiqo do Registo
C,V I desde que nao coruranern 0 disposto »a presente lei.

(Registo dos aetos)

AATIGO 9.·

3 0 pedrdo sera teito por simples requerimento e sera nonncaco
pessoarnente a outra parte mas. quando tor caso de notif cacao edital.
nao serao pubticados aounc.os.

2 Nas access de separacao cuja sentenca tenha ja transitado a
data oa entrada em vigor desta lei, qualquer das partes pods peen a
conversao da separacao em ovorcio.

Nas accoes de separacao de pessoas e bens, pendentes a data
da entrada em vigor oesta Ie . pode 0 autor ou 0 reu recoovinte pedir
a sua conversao em divorcio.

(Conversao em div6reio da separaeao de pessoas e bens)

AATIGO 8.·

? As declaracoes prestadas pel as partes que unportern estabele
crnento da filiacao, 'eitas em contorrrudade com os pressupostos legais,
serao tomadas por rne.o de termo

conterencia de interessados e reduzir a auto as oeciaracoes neias pres
tadas e promover of c alrnerne as d ligencias que julgue necessanas a
cecrsao da causa.



Vista e aprovada pela Assembleia do Povo.

Pubtique-se.

Luanda, aos 28 de Outubro de 1987

o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS SANTOS

b) Os artigos 143.0. 144.0 e 146.0 do C6digo Civil sobrea tutela;
c) 0 livro IV.artigos1576.0 a 2023.0• do C6digoCivil sobre0 direito

da familia;
d) A Lei n.? 53/76, de 2 de Julho, sobre 0 div6rcio e a separacao

de pessoas e bens;
e) Os artigos 2.0 e 5.0 da Lei n.? 10/77, de 9 de Abril;
o A Lei n.? 9/78, de 26 de Maio. sobre 0 div6rcio por mutuo

consentimento;
g) Os capituJosI ell, artigos 1.0 a 22.0, da Lei n." 7/80, .de27 de

Agosto, relativos a adopcao:
h) A Lei n.? 11/85, de 28 de Outubro.

ASSEMBLE·'" DO "Ova12



2. 0 casamento e a uniao de facto s6 produzirao efeitos jurldicos
quando celebrados ou reconhecidos nos termos da presente lei.

1. A Iarnilia, como nucleo fundamental da orqanizacao da socie
dade. e objecto de proteccao do Estado, quer se fundamente em
casamento, quer em uniao de facto

(Prote~iio da familia)

ARTIGO 1.0

TiTULO I

PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS

,
CODIGO,

DA FAMILIA



A familia. corr especial colaboracao do Estado e orqanizacoes de
masses e socia's. compete promover de forma megral e equilibrada

(Educar;30 da juventude)

ARTIGO 5.°

As cnancas merecem especia atencao no seio da familia. a qual
cabe. em colaboracao com 0 Estado. assequrarlhes a mars ampia
proteccao e Igua dade para que elas atinjam 0 seu nregral desenvolvi
mento fisico e psfquico e. no eslorco da sua educacao. se reforcem os
tacos entre a fami' a e a soc edade.

ARTIGO 4.°

(Proteccao e igualdade das cnancas)

2. 0 Estado e a <amilla asseguram a Igualdade e recrprocidade a
que se refere 0 numero anterior, designaoamente promovendo 0 direito
a mstrucao e 0 dueito ao trabalho.: repouso e seguros socials.

1. 0 homem e a rnulner sao Iguals no S810 da tarnuia, qozando dos
mesmos direitos e cabendo- hes os mesrnos deveres.

(Igualdade entre 0 homem e a mulher)

ARTIGO 3.°

2. A familia oeve contr burr para 0 desenvotvirnento harrnonioso e
equihbrado de todos os seus rnemoros, por forma a que cad a urn possa
realizer plenamente a sua personalioade e as suas aptid6es no interesse
de loda a soc.edaoe.

1. A tarruha deve contribuu para a educacao de todos os seus
membros no esoirito do amor ao trabalho. do respeito pelos valores cultu
rars e do combate as conceocoes ultrapassadas no selo do Povo. da
luta contra a exploracao e a opressao e da 'idel dade a Patna e a
Revolucao.

(Harmonia e responsabilidade no seio da familia)

ARTIGO2.°

14
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Parcntesco por tacos de sangue e 0 vinculo que liga duas pessoas
por virtude de uma descender de outra ou de ambas procederem de
um progenitor CO'11um.

ARTIGO 90

(No<;ao)

CAPiTULO II
Parentesco por laces de sangue

o parentesco estabelece-se,quer por acos de sangue. quer por
adopcao,

ARTIGO 80

(Parentesco)

Sao 'ontesdas rela<;Oestam Iares0 parentesco 0 casarnento,a un ao
de facto e a alirudade.

(Constltuicao da familia)

ARTIGO 70

TiTULO II
CONSTITUI<;AO DA FAMILIA

CAPiTULO I
Disposicoes Gerais

Os membros da familia contobuireo para a criacao de uma nova
moral no sec da familia e da sociedade baseadana igualdadede dlreltos
e deveres. no resoeuo oela porsonaucade de caoa um. na especial
proteccao a cr area e no esorto de colaboracao e entre-ajuoa

(Nova moral social)

ARTIGO 60

a soucacao dos jovens em oroern a sua realizacao e nteqracao na
soc cdade.



Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na linha
recta e ate ao sexto na colateraJ,salvo disposicao legal em contrario,

(Limites do parentesco)

ARTIGO 13.0

3. Na contagem dos graus de parentesco na linha recta sera
excluido 0 ultimo progenitor e na linha colateral 0 progenitor comum.

2. Entre os parentes da linha colateral ha tantos graus quantas
sejamasgera<;Oesque vaode um delesateao progenitorcomume deste
ate ao outro parente que se considere.

1. Entre os parentesde linha recta ha tantos graus quantas sejam
as gera<;oes.

(Computo dos graus)

ARTIGO 12.0

2. A linha recta e descendenteou ascendenteconsoante seconsi
dera como partindo do ascendente para 0 que dele procede ou como
partindo do descendente para 0 progenitor.

1. A linhadiz-serectaquando um dos parentesdescendedo outro;
diz-se colateral quando nenhum dos parentes descende do outro, mas
ambos procedem de um progenitor comum.

(Linhas do parentesco)

ARTIGO 11.0

'A linha de parentesco e formada por diversos graus, constituindo
cada gera<;30um grau.

(Elementos do parentesco)

ARTIGO 10.0

16CODIGO DA fAMILIA
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1. 0 Conselho de Familia e constituido por quatro pessoas. que
nao sejam partesna aC9aO.escolhidas entre parentes. preferindo os de
grau mais proximo, 0 conjuqe, os afins e. na lalta destes, as pessoas
que convivam com as partes.

ARTIGO 17·

(Constituigao do Conselho de Familia)

2. Paraalerndos casosde mtervencaoobriqatoria, pode 0 Tribunal,
a requerimento das partes e sempre que tal se justifique. fazer intervir
o Conselho de Familia. em quaiquer das accoes previstas nesta Ie.

1. 0 Conselho de Famila e 0 orgao consultive do Tnbunal nas
accoes de natureza familiar previstas nesta lei.

(Conselho de Familia)

ARTIGO 16.·

CAPiTULO IV
Conselho de Familia

2. A afinidade naocessa pela dissolucao do casamento.

1. A ann.dade deterrnina-se pelas mesmas linhas e graus que
detmern 0 parentesco por tacos de sangue.

ARTIGO 15.·

(Elementos da afinldade)

Os parentes de um dos conjuges sao afins do outro conjuge.

ARTIGO 14.·

(Nogao)

CAPiTULO III

Afinidade

I..ssW 3LElA oo "OVO



o casamento e a uniao votuntana entre um homem e uma mulher,
formahzadanostermos da lei, com 0 objective de estabeleceruma plena
cornunhao de vida.

ARTIGO 20.0

(Conceito)

Dlsposicdes Gerais

CAPITULO I

TiTULO III

CASAMENTO

2. Quando nao for possivel obter deliberacao, devera 0 Tribunal
consignar sucintamente 0 conteudo das opinioes expressas.

1. 0 Conselho de Familia podera reunir com pelo menos um
membro representante de cada parte, devendo as detiberacoes ser
tomadas por maioria.

ARTIGO 19.0

(Delibera~oes)

Osmembros do Conselhode Famtliaserao indicados pelas respec
tivas partes e, na falta de indicacao, devera ser 0 Tribunal a nornea-los,
recolhidas as necessariesmtormacoes. podendo substitui-Iosquando
necessario.

ARTIGO 18.0

(lndicacao)

2. Na constituicao do Conselho de Familia, 0 Tribunal devera,
sempre que possivel, garantir a representacao equitativa dos parentes
de cada um dos companheiros da uniao de facto e das linhas materna
e paterna de parentesco.

CODIGO D." f.o..MiL'A18
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3. A autorizacao a que se refere 0 nurnero anterior sera concedida
pelos pais, tutores ou por quem tiver 0 menor a seu cargo, podendo ser

2 Excepaonalmente podera ser autorizado a casar 0 homem que
tenha completado 16 e a mulher que tenha completado 15 anos, quando
ponderadas as circunstancias do caso e tendo em conta 0 Interesse dos
menores, seja 0 casamento a melhor SOIUc;:80.

S6 podem casar os maiores de 18 anos.

ARTIGO 24.0

(Idade nUbll)

Tern capacidade para contrair casamento todos aqueles em quem
se nao veritique algum dos impedirnentos matrimoniais previstos nos
artigos seguintes ou em lei especial.

ARTIGO 23.0

(Capacidade para contrair casamento)

2. 0 nubente que injustificadamente der causa a ruptura deve
indemnizar 0 outro nubente pelas despesas efectuadas e pelas obriga
coes contrafdas na previsao do casamento, a que tiver dado 0 seu acordo.

1. A promessa de casamento seja ou nao acompanhada da
entrega de bens ou valores ao outro nubente ou a sua familia, nao produz
quaisquer efeitos jundicos e nao da direito a exigir a cetebracao do
casamento.

(Ineficacia da promessa de casamento)

ARTIGO 22.0

o casamento lunda-se na igualdade e reciprocidade de direitos e
deveres dos c6njuges.

(Igualdade de direitos e deveres)

ARTIGO 21.0

...sSEM8l£IA 00 I'OVO



o casamento so e valido quando celebrado perante os 6rgaos do
Registo Civil au reconhecido de acordo com as ragras da presente lei.

ARTIGO 27."

(Validade do casamento)

CAPITULO II

Celebra~aodo casamento

SECQAO I
Disposicao geral

Sao impedimentos relativos, obstando a celebracao do casamento
entre si das pessoas a que respeitam:

a) 0 parentesco e a afinidade na linha recta;

b) 0 parentesco no segundo grau da linha colateral;

c) A pronuncia do nubente como autor au curnplice par homicfdio
doloso contra 0 conjuge do outro, enquanto nao houver despro
nuncia ou absolvicao.

ARTIGO 26."

(Impedimentos relativos)

Sao impedimentos absolutos obstando ao casamento da pessoa a
que respeitam com qualquer outra:

a) A demencia, quando esta for not6ria, mesmo durante os
intervalos lucidos e a interdicao ou inabilitacao par anomalia
psiquica;

b) 0 casamento au a uniao de facto legalmente reconhecida,
enquanto 0 casamento ou uniao anterior nao forem dissolvidos.

ARTIGO 25."

(Impedlmentos absolutos)

suprida pelo Tribunal, ouvido 0 parecer do Conselho de Familia, quando
a nao autorizacao se mostrar injustificada.

COOIGO OA fAMfUA20
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1. Verificados os pressupostos legais. cabe ao tuncionario do
Registo Civil autorizar, por despacho. a celebracao do casamento.

(Despacho para casamento)

ARTIGO 310

2. A declaracaoa obriqatoria para os funcionarios do ReglstoCivil.

1.· Qualquer cidadao que tenha conhecimento da existencia de
impedirnentosa realizacaodo casamentodevedeclara-loateaomomenta
da sua celebracao.

(Declaragao da exisU!ncia de impedimentos)

ARTIGO 30.0

3. Os nubentes que pretenda,moptar pelo regime de separacao
de bens deverao declara-lo expressamente.

2. A declaracaoparacasamentoa prestadasob juramentoe a falsa
declaracao faz mcorrer0 nubente em responsabilidadecriminal e civil.

1. 0 processo prelirninare miciado a requenmentodos nubentes,
que seraoexpressamenteesclarecidosdos impedimentosmatnmoniais.

(Declara~ao Inicial)

ARTIGO 29.0

A capacidade matrimonial dos nubentes a comprovada mediante
processo prehminar organizado perante 0 or9ao de Registo Civil
competente.

(Processo prellmlnar)

ARTIGO 28.0

SECQAO II

Processo preliminar

"'8SEMBlEIA DO POlIO



No acto de cetebracao do casamento e essencial a intervencao:

a) Dos nubentes, podendo urn deles ser representado por pro
curador,

b) Do tuncionano do Registo Civil;

c) Qe duas testemunhas.

(Intervenientes no acto de casamento)

ARTIGO 34.°

3. Nos meios rurais serao adoptadas formas de celebrag80 que
se adequem aos condicionalismos locais.

2. A pedido dos nubentes 0 casamento pode ser celebrado em
residencras, quando autonzado peto 6rgao de Registo Civil.

1. Os casamentos sao celebrados em salas condignas dos 6rgaos
do Registo Civil, dos Comissanados. ou de lnstinncoes de caracter cultural
ou recreativo legalmeme reconhecidas. .

(Local de cetebracao)

ARTIGO 33.0

2. Os nubentes devem ser esclarecidos sobre os direitos e deveres
reciprocos dos coniuqes e os deveres para com os lilhos.

1. 0casamento e publico e solene e sera celebrado em portuques
ou em qualquer das Ifnguas nacionats,

(Acto do casamento)

ARTIGO 32.0

SECC;AO III

Celebracao do casamento

2. Autorizada a celebracao do casarnento, este deve realizar-se
denlro do prazo de 180 dias.

c(,'DtGO VA FAMIU,..22
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2. 0 casamento urgente so se torna valido depois de provado que
os nubcntos se encontravam no pleno gozo das suas faculdades mentais
e apes homotoqacao pelo tuncionano do Registo Civil.

1. Quando haja fundado recero de morte proxima de algum dos
nubentes. ainda que derivada de c.rcunstancias externas. ou immencla
de parto. e perminda a celebracao do casamento sem constttuicao do
processo prehrrunar e sem a presence do funcionano do Reglsto Civil.

(Casamento urgente)

ARTIGO 37.0

3. No caso de dissolucao do casamento por morte, 0 coniuoe
sobrevivo rnantern 0 direito ao uso do nome. enquanto nao contrair novo
casamento.

2. Este dueito cessa no caso de oissotucao do casamento por
divorcio.

1. No acto de casamento, pede um dos nubentes declarar que
adopta 0 apelido do outre, ou podem ambos optar pela adopcao de um
comum, a partir do apelido dos dois.

(Adop~ao de apelidos ou nome de familia)

ARTIGO 36.0

2. No caso de um dos nubentes estar representado por procurador.
a procuracao deve conter poderes especiais para 0 acto e especiticar
a pessoa do outro nubeme.

1. E essencial para a validacao do casamento que cada um dos
nubentes maniteste de forma expressa. a vontade de contrair casamento
com 0 outro nubente.

(Mutuo consenso)

ARTIGO 35.0

IISSH/BLEIA 00 PO',Q



Sao lavrados por transcricao:
a) 0 assento de casamento urgente;
b) 0 assentode casamentode angolanosno estrangeiro,celebrado

segundo a lei do lugar de celebracao ou perante agente diplo
matico ou consular estrangeiro;

c) 0 assento mandado lavrar por decisao judicial;
d) 0 assentode casamento can6nico celebrado em contorrnidade

com as normas de RegistoCivil, antes da entrada em vigor da
Lei n.? 11/85 de 28 de Outubro; .

(Registo por transcrieao]

ARTIGO 41.0

Sao lavrados por inscricao os assentos de casamento celebrados
em Angola e os celebrados no estrangeiro perante agente diplornatlco
ou consularangolanoe assinadoslogo ap6sa celebracaode acto solene.

(Registo por inscri~ao)

ARTIGO 40.0

o assentodo casamento e lavrado por inscricaoou por transcricao,
de acordo.com as normas do Registo Civil.

(Registo por inscri~ao ou transcrtcac)

ARTIGO 39.0

2. 0 registo tem efeitos retroactivos a data da celebragao do
casamento.

1. 0 acto de casamento esta obrigatoriamente sujeito a registo.

(Obrigatoriedade de registo)

ARTIGO 38.0

SEC<;AO IV
Registo de casamento

COOfGOO.~ FAMil fA24
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o dever de cooperacao e assistencra nnporta para os conjuges a
participacao sondana em todos os actos de Vida familiar, a contribuicao

(Dever de cooperaeao e asststencla)

ARTIGO 45,0

Os coniuqes devem viver juntos e escolher, de comum acordo, a
residencra da famnia, devendo ponderar as eXlgencias da sua vida profis
sional e os interesses dos flhos.

(Coabita~ao e residencta dos cOnjuges)

ARTIGO 44.0

Os conjuqes estao reciprocamente vinculados pelos deveres de
resperto, fidelidade, coabitacao, cooperacao e asslstercia.

(Deveres reciprocos dos conjuges)

ARTIGO 43.0

SEC<;AO I

Efeitos pessoais do casamento

Efeitos do casamento

CAPiTULO III

2. 0 desaparecimento do registo sera suprido nos term os das
norm as de Registo Civil.

1. A falta de registo sera suprida por decisao judicial, apurada a
prova de existencia do casamento.

(Falta e desaparecimento do reglsto)

e) 0 assento de casamento que deve ser transcrito de outra repar
ticao do Registo Civil ou de representacao diplomatica ou consular.

ARTIGO 42.0
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1. Os nubentes podem contrair casamento. quer segundo 0 regime
de comunhao de adquiridos. quer segundo 0 regime de separacao de
bens. nos termos regulameniados na presente lei.

ARTIGO49."

(Regime econernico)

SUBSEC<;:AO I

Regime econornico

SECC;AO II

Efeitos patrimoniais do casamento

Os conjuges decidem em comum dos assuntos essenciais da famfiia.
podendo cada um deles representa-la perante tercei ros.

(Decisao comum e representacao)

Ambos os conjuges tern 0 direito de exercer a profissao ou activi
dades que escolherem. devendo, porern, organizar a vida no lar por forma
a que essa profissao ou actividade nao prejudique 0 cumprimento dos
seus deveres para com a familia.

ARTIGO 47.°

(Exercicio de proflssao ou actividade)

2. Nao sendo prestada a contribuicao devida, qualquer dos
coniuqes pode exiqtr que Ihe seja directamente entregue a parte dos
rendimentos ou proventos do outro que 0 Tribunal fixar.

1. Os conjuqes devem contribuir conjuntamente para os encargos
da vida familiar. de harmonia com as possibilidades de cada urn.

ARTIGO 46.°

(Contribui!;ao para os encargos de vida familiar)

para os encargos de vida familiar e a cornparticipacao nos trabalhos
dornesticos.
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Sao bens propnos de cada um dos coniuqes:

a) as bens rnoveis e imoveis e os direitos que cad a um deles liver
antes do casamento

ARTIGO 52.·
(Bens prepnos)

2. Prcsumem-se comuns os bens dos conjuges desde que nao se
prove que sao proprios de cada um deies

1. No regime de comunhao de adqumoos constituem patnm6nio
comum dos conjuges:

a) as bens e direitos adquuidos a titulo oneroso, durante a cons
tancia do casamento,

b) as salaries, pensoes ou quaisquer outros frutos ou rendimentos
regulares. recebidos por qualquer dos coniuqes, durante 0
casamento.

(Patrimonio comum)

ARTIGO 51 •

Comunhiio de adquiridos

SUBSECGAo II

a regime econornico do casamento considera-se existente desde
o momento da sua celebracao e perdura ate a extincao do vinculo
conjugal, salvo os casos previstos nesta lei.

ARTIGO 50.·
(Dura~iio do regime economico)

2. A opcao pelo regime de separacao de bens devera ser leita na
declaracao micial e confirmada pelos nubentes no acto de casamento.

3. Na falta de dectaracao. 0 casamento considera-se celebrado
segundo 0 regime d~ cornunhao de adquuidcs.
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2. Cada um das conjuges tem ainda a adrninistracao:
a) Dos bens moveis, pr6prios do outro conjuqe ou comuns, por

ete exclusivamente utilizados como instrumento de trabalho;

1. Cada um dos conjuqes tem a adrnlnistracao dos seus bens
pr6prios.

(AdministraC(ao de bens)

Disposicoes gerais

SUBSECQAOIV

2. Emcaso de duvioa,os bens rnoveister-se-socoma pertencentes
em compropriedade de ambos os coniuqes.

1. Se a regime de bens adoptado pelos nubentes for 0 de sepa
racao, cada um deles conserva 0 dominic e truicao dos seus bens
presentese futuros, podendo dispor deles livremente,com as restricoes
da presente lei.

ARTIGO 53.0

(SeparaC(aode bens)

SUBSECQAo III

b) Osbense direitosadquiridospor cada um dosconjuges,durante
o casamento,a titulogratuitoe ossub-rogadosno lugardos bens
pr6prios;

c) Osdireitosde autor,os prerniose recompensasrecebidas,resul
tantes da actividade pessoal de cada um dos coniuqes:

d) Os bens adquiridos em virtude de direito pessoal de cada um
dos conjuqes:

e) Os bens de uso pessoal e os objectos de trabalho exclusives
de cada um dos coniuqes.
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3. as bens irnoveis, propnos ou comuns, e 0 estabelecimento
comercial so podem ser alienados ou onerados, por acto entre vivos,
com 0acordo de ambos osconjuges, salvosevigorar entreeles0 regime
de separacao de bens

2. S6 podem ser a enados ou onerados com 0 acordo de ambos
os coruuqes, qualquer que seja 0 regime de bens:

a) as bens propnosde um coniuqe exclusrvarnente utilizadospelo
outre como mstrurnentode trabalho;

b) as bens movers propnos ou comuns utilizados corquntarnente
pelos coruuqes na vida do lar ou como instrumento comum de
trabalho

1. Qualquerdos cOnJugestem leqitmudacepara alienarou onerar,
por acto entre VIVOS, OS bens proprios ou comuns de que tenha a adrni
nistracao. com excepcao dos referidos no n.? 2 do artigo 54.0•

(Allena~iio ou cneraeac de bens)

ARTIGO56.·

a conjuge que adrrurustrebens comuns ou proprios do outro nos
termos do n." 2 do artlgo 54.0 nao e obngado a prestar contas da sua
administracao. mas pode ser responsabilizado pelos actos que, inten
Clonalmente ou com grave negligencia, pratique em prejuizo do outro
conjuge ou do casal

(Exercjcio da administra~iio)

ARTIGO55·

3. Cada um dos coruuqes tem leqitmudade para a adrrunrstracao
ordinana relativamente aos bens comuns do casal, fora dos casos
previstos na alinea a) do numero anterior.

b) Dos bens propnos do outro conjuge se este se encontrar ausente
ou, por qualquer motivo, impedido de os administrar, desde que
nao tenha sido conferida a outrem procuracao bastante para
administracao desses bens.



LUeto LARA

2. 0 direito de anulacao deve ser exercido no prazo de um ana
a partir da data em que 0 requerente teve conhecimento do acto, mas
nunca depois de decorridos Ires anos sobre a sua celebracao.

1. Os actos praticados contra 0 disposto nos n.os2 e 3 do artigo
56.° enos artigos 57.0 e 58.0 saoanulaveisa requerimento do conjuge
que nao deu 0 seu acordo ou dos seus herdeiros.

ARTIGO 60.0

(Sam;6es)

o acordo podera ser judicialmente suprido no caso de injustificada
oposicaoou impossibilidadeda suaobtencaopor parte do outroconjuge.

(Suprimento judicial do acordo)

ARTIGO 59.0

2. 0 repudio da heranca ou fegado s6 pode ser feito por acordo
de ambos os coniuces. salvose vigorar 0 regime de separacaode bens.

1. Os conjugesnaonecessitamdo consentimentoum do outro para
aceitar doacoes, herancas ou fegados.

(Aceitac;:ao de doac;:oes, sucessoes, repudio da heranca ou do legado)

. ARTIGO 58.0

Relativamentea residencia da tarrulia,qualquer que seja 0 regime
de bens, carece do acordo de ambos os conjuges:

a) A atteracaopor rnotuoconsentimentoe a resolucaoou denuncia
do contrato de arrendamento pelo arrendatario:

b) A cessao da posicao de arrendatario:
c) 0 sub-arrendamento ou 0 ernprestirno total ou parcial.

(Disposic;ao do direito ao arrendamento)
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a) As dfvidas contraidas por cada um dos coniuqes sem 0 acordo
do outre, fora dos casos previstos nos n.DS1 e 2 do artigo 61.°;

b) As divrdas proveruentes ca condenacao por crimes e as ndem
ruzacoes, restituicoes custas judiciais ou multas devidas a factos
imoutaveis a cada um dos conjuges, salvo se esses Iactos, impli
cando responsaoudade meramente civil estiverem abrangidos
pe 0 drsposto nos numeros 1 e 2 do artigo 61 o .

Sao de exclusiva responsabil dade do c6njuge a que respeitam:

(Oivida da exclusiva responsabilidade de cada urn dos conjuges)

ARTiGO 62.0

4. Os alimentos devidos aos descendentes comuns, bem como aos
de cada um dos c6njuges havidos antes do casamento. sao encargos
normals da vida fam liar, ainda que 0 ahmentado viva em econorrua
separada

3. 0 proveito comum do casal nao se presume. excepto nos casos
em que a lei 0 declarar.

2. Os conjuges sao solidariamente responsaveis pelas dfvidas
conlrafdas por ambos ou por um deles com 0 acordo do outro.

1. Os conjuges sao solidariamente responsaveis pelas dfvidas
contraidas por ambos ou por um deies. para ocorrer aos encargos gerais
da vida familiar ou em oroveito comum do casa .

(Oividas que responsabilizarn ambos os c6njuges)

ARTIGO 61.0

4. A alienacao ou oneracao de bens proprios do outro conjuge,
Ieita sem legillmidade. sao aplicaveis as regras reiauvas a alienacao de
coisa alheia.

3. Havendo alienacao ou oneracao de rnovel nao suje.ta a registo.
feita apenas por um cos conjuges quando e eXigido 0 acordo de ambos,
a anulabihdade nao podera ser oposta ao adquuente de boa fe.
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E anulavet 0 casamento, ainda que tormalizado nos termos da
presente lei:

CAPiTULO IV
AnuJabilidade do casamento

SECC;AO I
Dtsposlcoes gerais

ARTIGO 65.0

(Causas da anulabilidade)

3. Nao ha lugar a morat6ria estabelecida no nurnero 1. se a divida
cujo cumprimento se pretende exigir. resulta do disposto na alinea b)
do artigo 62.0.

2. Responde todavia. ao mesmo tempo que os bens pr6prios do
coniuqe devedor, 0 produto do seu trabalho.

1. Pelas dividas da exclusiva responsabuidade de cada um dos
conjuqes respondem os bens pr6prios do conjuge devedor e, subsidia
riamente, a sua meacao nos bens comuns; neste caso, porem, 0
cumprimento s6 e exigivel depois de dissolvido ou anulado 0 casamento.

ARTlGO 64.·

(Bens que respondem pelas dividas da exclusiva responsabilldade de cada um
dos conjuges)

2. No regime de separacao de bens, a responsabilidade dos
conjuqes e meramente conjunta.

1. Pelas dividas que sao da responsabilidade de ambos os
conjuges respondern os bens comuns do casal e, na falta ou insuficiencia
deles, solidariamente, os bens pr6prios de cad a um dos coniuqes.

ARTIGO 63.·

(Bens que respondem pelas dividas de ambos os conjuges)

c) As obriqacoes alimentares nao inclufdas no n.? 4 do artigo 61. Co,

a nao ser que 0 alimentado viva em comunhao de mesa e habi
tacao com os conjuqes.
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1. Nos casos a que se refere a primeira parte da alfnea b) do
artiqo65.0, aaC9aOde anulacaoapenaspode ser intentadapeloconjuge

(Anulacao por falta ou vicios da vontade OU por simulayao)

ARTIGO 68.·

Ternlegitimidadepara intentara accaode anulacaonoscasosa que
se refers a alinea a) do artigo 65.°, ou para prosseguir nela:

a) Qualquer dos coniuoes:
b) 0 Ministerio Publico;
c) 0 conjuge do anterior casamento. no caso de bigamia;
d) Os pais,adoptantesou tutores noscasas demenoridade e inter

dicao ou inabtlitacao par anomalia psiquica;
e) Outra pessoa cujo interesse na anulacao seja juridicamente

protegido.

ARTIGO 67.·

(Anulayiio fundada na existencla de impedimentos)

SEcC;Ao II
Legitimidade

A anulabilidade do casamento nao e invccavel para nenhumefelto
e por nenhuma forma enquanto nao for reconhecida por sentence em
aC<;80especialmente intentada para esse fim.

(Acgiio de anulacao)

ARTIGO 66.0

a) Contraido com inobservancia do disposto nos artigos 24.0,
25.0 e 26.°;

b) Celebrado par parte de um ou de ambos os nubentes,com talta
ou vicio da vontade, ou com finalidade diversa prevista na
presente lei;

c) Celebradocom inobservanciada formalidade de celebraQaodo
casamento, prevista na alfnea c) do artigo 34.0•
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1. A accao de anulacao do casamento fundada na existencia dos
impedimentos a que S8 reterern os artigos 24.0• 25.0 e 26.0 pode ser
instaurada:

a) Nos casos de incapacidade. por talta de idade nubil, por
interdicao ou inabilitacao por anomalia psiquica ou por demencia
notoria quando proposta pelo proprio incapaz, ate urn ana apes
ter atingido a maioridade ou Ihe ter side levantada a interdicao
ou inabilitacao ou de a demencia ter cessado. Quando proposta
por outra pessoa. dentro dos dois anos seguintes a celebracao
do casamento mas nunca depois da rnaioridade, do levanta
mento da interoicao ou inabilitacao, ou da cessacao da
dernencia:

b) Nos casos da falta ou vicios da vontade, de condenacao por
homiddio contra 0 coniuqe de urn dos nubentes. ou de falta das
formalidades essenciais, ate dois anos depois da celebracao do
casamento;

ARTIGO 70,0

(Anula98o fundada na existEmcia de impedimentos, na falta ou vlcios da vontade
ou na falta dos requisitos formais essenciais)

SECCAO III
Prazos

A accao de anulacao fundada na inobservancia dos requisitos
formais a que se refere a alfnea c) do artigo 65.0 apenas pode ser inten
tada pelo Ministerio Publico.

(Anulayao por falta de requisitos tormais)

ARTIGO 69.0

2. A anulacao por sirnulacao pode ser proposta pelo Ministerio
Publico ou pelas pessoas prejudicadas com 0 casamento.

cuja vontade faltou ou que loi vitima de erro ou coaccao, mas podem
prosseguir nela os seus parentes na linha recta e os seus herdeiros, se
o autor falecer na pendencia da causa.
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2. Considera-se de rna Ie 0 conJuge que, no momento da cele
bracao do casamento, tinha conhecimento da existencia de alguma causa
de anulabilidade.

1. Considera-se de boa fe 0 conjuge que tiver contrafdo 0 casa
mento na iqnorancia desculpavel do vtcio causador da anulabilidade ou
cuja declaracao de vontade tenha sido extorquida por coaccao fisica ou
moral.

ARTIGO 72.0

(Boa ft~)

3. A anulacao do casamento nao prejudica, par qualquer forma.
os direitos dos lilhos nascidos e concebidos durante a sua vigencia.

2. Se apenas um dos conjuges 0 tiver contraido de boa fe, s6 esse
coniuqe pode arrogar-se os beneticios do casamento e ope-los a
terceiros.

1. 0 casamento anulado, quando contraido de boa te por ambos
os conjuges, produz os seus efeitos em relacao a estes e a terceiros, ate
ao transite em julgado da respectiva sentence.

(Efeitos dos casamentos anulados)

ARTIGO 71.0

SEcQAO IV

Consequencias da anulacao

2. Sem prejufzo do prazo fixado na alinea c) do n." 1, a accao de
anulacao fundada na existencia de casamento anterior nao dissolvido
nao pode ser instaurada. nem prosseguir. enquanto estiver pendente
accao da anulacao do casamento antenor.

c) A qualquer tempo nos casos de parentesco, por lagos de
sangue ou por adopcao em linha recta ou no segundo grau da
linha colateral e de biqarrua, mas nunca depois de decorridos
dois anos da dissolucao do casamento.

35ASSEMBLEI'; 00 PO'IO



o casamento dissolve-se:
a) Pela morte de um dos conjuqes:

ARTIGO 74.·
(Causas da dissolucao do casamento)

CAPiTULO V
Dissolucao do casamento

SECCA.O I
Disposicoes gerais

Considera-sesanada a anulabilidade e valido 0 casamento desde
o momento da celebra<;aose, antes de transitar em julgado a sentence
de anulacao, ocorrer algum dos seguintes factos:

a) Ser 0 casamento de menor nao ruibil confirmado por este,
perante0 tuncionariodo registocivil e duas testemunhas,depois
de atingir a maioridade:

b) Ser0 casarnentodo interdito por anomalia psiquica confirmado
por ele enos termos da alfnea anterior, depois de Ihe ter side
levantada a interdicao ou a inabilita<;aoou, tratando-se de
dernencia, depois de tazer verificar judicialrnente 0 seu estado
de sanidade mental;

c) Ser anulado 0 anterior casamento do bfgamo;
d) Ser a falta de requisitos formais.devidaa circunstancias atend

veis,como tais reconhecidaspelo Ministroda .Justica,desdeque
nao haja duvida sabre a celebracao do acto.

ARTIGO 73.0
(Normas)

SECCA.O V
Validacao do casamento

3. A boa fe dos conluqes presurne-se.

4. E da cornpetencia dos Tribunais 0 conhecimento de boa te.
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Qualquer dos conjuges podera requerer ao Tribunal a declaracao
judicial da presuncao de morte do outro coniuqe, decorridos tres anos

(Requerlmento da declaracao)

ARTIGO 76.0

SECCAO III
Presuncao de morte

4. A dissolucao do casamento por morte implica nos termos que
torem tixados na lei, a transrrussaodo d reito ao arrendamento para 0
conjuge sobrevivo.

3. As dividascontraidasparacom terceirosou pelosconjugesentre
si serao quidadas sucessrvamente pera rneacao do devedor no patri
moruo comum e pelos bens propnos deste.

2. Na partilhapode 0 conjuge sobrevivointegrar preferencialmente
a sua rneacaocom bens comum que hajam side usados na vida do lar
e como instrumento propro ou comum de trabalho.

1. Drssolvido 0 casamentopor morte,0 conjuge sobrevivo rnantern
os direitos e beneffcios que haja recebido em razao do casamento e
opera-se a partilha do patrirnonio comum entre 0 conjuge sobrevivo e
os herdeiros do conjuge falecido.

(Efeitos da dissolUl;30 por morte)

ARTIGO 75.0

SEC<;AO II

Olssolucao por morte

b) Pela dsclaracao judicial da presuncao de morte de um
dos conjuges;

c) Pelo divorcio.
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o divorcio pode ser pedido:
a) Por ambos os corijuqes com base no mutuo acordo;
b) Por apenas um dos conjuges, com base nos fundamentos

previstos nesta lei.

ARTIGO 79."
(Modalidades do divorcio)

Osconiuqes poderao requerer0 divorcio sempreque se deteriorem,
de forma completa e irremediavel, os principios em que se baseava a
suauniaoe 0 casamentotenha perdido 0 senndopara os conjuqes.para
os filhos e para a sociedade.

ARTIGO 7S.o
(Fundamentos)

SUBSEC<;;:Ao I
Dlsposicoes gerais

SEcCAo IV
Divorcio

3. Se, porern, qualquer dos coniuqes tiver contraido novo casa
mente, sera este considerado valido.

2. Porern, se 0 conjuqe ausente aparecer e nenhum deles tiver
contraido casamento, podem se ambos 0 desejarem, requerer judicial
mentea revalidacaodo casamentocomo se nao tivesseside dissolvido.

1. A declaracaojudicialde presuncaodemortede umdos corjuqes
dissolve0 casamentoa partirdo momentaem que a declaracaose tome
definitiva e produz os efeitos da dissolucao por morte ou por div6rcio
se 0 outro coojuqe voltar a aparecer.

ARTIGO 77.0

(Efeitos de presuncao de morte)

sobre a data das ultirnasnoticias deste, e desde que existamfortes indf
cios de que ocorreu a morte.
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o divorcio por mutuo acordo podera ser requerido pelos coniuqes
casados ha mats de tres anos e que tenham completado 21 anos de
idade.

ARTiGO 83.·

(Pressupostos legais)

Div6rcio por rnutuo acordo

SUBSECQ.AO II

2. Tais efeitos so se produzem quanto a terceiros ap6s 0 registo
da sentence.

'1. Os elertos do div6rcio nas relacoes patrirnoniars dos conjuqes
proouzern-se a partir do transite em Julgado da sentence ou da cessacao
defimtiva de coabitacao se esta ocorrer antes da extincao do vinculo,
quando declarada por sentence.

(Produ~aodos efeitos nas relayoes patrimoniais)

ARTIGO 82.'

2. Quando a data do tim da coabitacao conste da sentenca, podem
os coniuqes requerer que a cessacao dos efeitos pessoais se opere a
partir dessa data.

1. Os efeitos do div6rcio nas relacoes pessoais produzem-se a partir
do transite em julgado da sentence.

ARTIGO 81.·

(Data da produ~ao dos efeitos nas rela¢es pessoais)

o div6rcio produz os etertos pessoais e patrirnoniais da dissolucao
par morte, salvas as excepcoes previstas na lei e designadamente:

a) Poe rim a cornunhao de bens:

b) Faz cessar 0 direito a sucessao nos bens do outro conjuqe:

c) Faz perder os berencros recebidos em razao do casamento.

ARTIGO 80.'

(Efeitos do divcrclo)
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o requerimentopara0 divorcio por mutuoacordo seraassinadopor
ambos os conjuges, pessoalmenteou a rogo, nao sendo obriqatoria a

ARTIGO 88,0

(Requerimento)

o divorcio por rnutuoacordo SO podera serdecretado peres orgaO$
do RegistoCivil desde que os conluoes nao tenham filhos menoresou,
no caso de os haver. quando hajadecisaocom transiteem julgado sobre
a requlacao da autoridade paternal proferida pelo Tribunal competente.

ARTIGO 87."

(Condicr6es para 0 processo no Registo Civil)

o divorcio per mutuo acordo pocera ser decretado por via judicial
ou atraves do orgao do RegistoCivil da area da residencia de qualquer
dos conjuqes, nos termos constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 86.0

(CompetEmcia)

Os conjuqes devem ainda acordar:
8) Quanto ao exercicio da autoridade paternal relativamenteaos

filhos menores, se os houver e se tal nao estiver decidido pelo
Tribunal;

b) Quanto a prestacaode alirnentosaoconiuqes que delescareca;
c) Quanto a atribuicao da residencia familiar.

ARTIGO 85.0

(Acordo complementares)

o divorcio por rnutuoacordo fundamenta-sena deliberacaocomum
e pessoal dos conjuqes de porern termo a vida conjugal.

ARTIGO 84.0

(Fundamentac;ao)
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2. Ocorrendo causa justificada, a conterencia pod era ser adiada
uma so vez.

1. A falta de cornparencia de qualquer dos conjuqes, que nao for
logo justificada ou nao 0 for no prazo de 10 dias, equivale a desistencia
da pretensao e consequente arquivamento dos autos.

ARTIGO 92.0
(Falta de cornparencia dos conjuges)

A conterencia de conjuges deverao estes comparecer pessoalmente,
nao sendo admitida a presence de terceiros, salvo de rnandatario judi
cial que haja sido constitutdo.

ARTIGO 91.0

(Conferimcia de c6njuges)

Autuado 0 requerimento e reconhecida a viabilidade do pedido pela
veriticacao das condicoes legais, sera designado dia para a conterencia
de conjuqes.

ARnGO 90.0

(Autua~o do requerimento)

Os requerentes deverao juntar ao requerimento intcial OS seguintes
documentos:

a) Certidao de narrativa completa do registo de casamento;

b) Certidao de idade dos conjuqes:

c) Relacaoespecificada dos bens pr6prios e bens comuns:

d) Certidao do regime de bens adoptado no casamento;

e) Os acordos a que se refere 0 artigo 85.0, se os houver.

ARTIGO 89.0

(Documentagiio necessaria)

constituic;:aode mandatario judicial. mesmo no caso do dovorcio por via
judicial
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S6 0div6rciodefinitivoproduza dissolucaodo casamentoe adecisao
que 0 decrete sera comunicada oficiosamente aos 6rg8.os do

ARTIGO 96."

(Efeitos do divorcio definitivo)

Decorrido 0 prazo de 90 dias sem que haja deslstencia por parte
de qualguer dos c6njuges, sera decretado 0 div6rcio definitivo.

ARTIGO 95."

(Oiv6rclo deflnitivo)

o div6rcio provis6riosuspende0 dever de coabitacao dos conjuges
e habilitaqualquer deles a requerer 0 arrolamentodos bens comuns ou
oroprios do requerente.

ARTIGO 94."

(Efeitos do dtvercto provlsorto)

4. Os corjuqes seraodesde logo advertidosde que 0 div6rcio sera
oficiosamenteconvertidoem defininvosedentro do prazode 90 dias nao
for manifestado por qualquer deles 0 prop6sito de desistencia da
obtencao do div6rcio.

3. Ao acordo sobre a requlacao do exercicio do poder paternal,
e aoucavel 0 disposto no artigo 109.0 n.? 1.

2. Mantendo ambos os conjuges 0 prop6sito de se divorciarem,
proceder-se-aa leitura dos acordos juntos com 0 requerimento inicial e
sera exarado auto em que se homoloqarao provisoriamente 0 div6rcio
e os acordos.

1. No caso de comparecerem ambos os conjuges, 0 juiz ou 0
funcionario do RegistoCivil competente perquntara a cada um deles se
pretende efectivamentedivorciar-se,advertindo-osdos efeitosda disso
luy8.odo casamentono ambito pessoale social, nomeadamentequando
haja mhosmenores.

ARTIGO 93.·

(Procedimento)
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o coniuqe que tenha instigado 0 outro conjuge a pratica do facto
invocado como fundamento do pedido, ou que intencionalmente,

ARTIGO 100.0
(Impossibilidade do pedido)

Na apreciacao da relevancia dos fundamentos do divorcio deve 0
Tribunal ter em conta a formacao dos conjuges. 0 seu grau de educacao,
sensibilidade moral e outras clrcunstancias atendiveis.

ARTIGO 99.0
(RelevilOcia dos tundamentos de div6rcio)

o divorcio pode ser pedido designadamente:

a) Pela separacao de facto por tempo superior a tres anos:

b) Pelo abandono do Pais par parte do outro conjuge com 0 propo
site de nao regressar;

c) Pela ausencia sem que do ausente haja noticias. por tempo nao
inferior a tres anos:

d) Pela alteracao das faculdades mentais do outro conjuqe, clini
camente verificada, quando dure mais de tres anos e, pela sua
gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum.

ARTIGO 98.0
(Fundamentos especificos)

o div6rcio pode ser pedido por apenas um dos conjuqes quando,
por causa grave ou duradoura. esteja comprometida a comunhao de vida
dos conjuges e impossibilitada a realizacao dos fins sociais do casamento.

ARTIGO 97.0
(Funcfamentos gerais)

SUBSEcyAO III
Div6rcio litigioso

Registo Civil que tenham celebrado 0 casamento e 0 registo de nasci
mento dos coniuqes.
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1. Com 0 pedido de divorcio litigioso pode ser cumulado qualquer
dos seguintes pedidos:

a) De alimentos ao conjuqe que deles carsca:

(Processo de div6rcio litigioso)

ARTIGO 104.·

2. 0 prazoprevistonoartigoanteriors6 decorreap6s0 prazoacima
fixado.

1. 0 rnarido nao pode sem °consentimento da mulher, requerer
o divorcio, estandoa mulhergravida ou antesde decorrido um ana apes
o parto, salvo quando impugnar a paternidade do filho.

(Gravidez da mulher)

ARTIGO 103.·

·2. Tratando-se de facto continuado, ° prazo so corre a partir da
data em que 0 facto houver cessado.

1. 0 direito a invocar em juizo 0 facto que fundamente 0 pedido
de divorciocaduca no prazode dois anosa contar da data do seuconhe
cimento por parte do conjuge ofendidO.

(Caducidade do direito)

ARTIGO 102.·

o coniuqe que houver revelado pelo seu comportamento, designa
damente por perdao expressoou tacito, que naoconsidera0 facto como
impeditivo da vida em comum, perde 0 direito de 0 invocar como funda
mento do pedido de divorcio,

(Perda do direito)

ARTIGO 101.·

hajacriado conoicoes proplcias a sua verificacao. nao pode por via dele
obter 0 divorcio.
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Se 0 processo de divorcic litigiosohouver de prossequir,0 Tribunal,
quando tal Ihe tiver side pedido. decidira provisoriamente sobre os

ARTIGO 107.0

(Decisao provis6ria)

2. Obtido 0 acordo sequir-se-aoos termos legais do processo por
mutuo acordo com as necessariesadaptacoes.

1. Verificada pelo Tribunal a impossibilidade da conciliacao dos
coniuqes,deve este,caso se verifiquemos pressupostoslegais,procurar
obter 0 acordo dos coniuqes para 0 div6rcio por rnutuo acordo.

ARTIGO 106.·

(Conversao do div6rcio litigioso em div6rcio por rnutuo acordo)

3. Quando 0 julgue utiI a conciliacao dos coniuqes podera 0
Tribunal oficiosamente ou a pedido das partes, ouvir 0 Conselho de
Familia.

2. Sempreque razoesponderosas0 aconselhem,pode 0Tribunal,
fundamentadamente,suster0 prosseguimentodo processo de divorcio
por tempo nao supenor a tres meses.

1. No divorcio litiqroso deve, sempre que os conJugesvivam no
Pais. proceder-se a tentativa de conciliacao.

ARTIGO lOS.·

(Tentativa de concuiacao]

3. Nos casos referidos no numero anterior, 0 autor tem direito a
responder.

2. 0 conjuge contra quem for apresentado 0 pedido de divorcio
pode,em reconvencao,formularnovo pedido de divorcioau apenasqual
quer dos pedidos constantesdas alineasa), b) e c) do nurneroanterior.

b) De requlacao do exercicio da autoridade paternal e alimentos
aos filhos menores do casal;

c) Da atribulcao da residencia familiar.
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1. A atribuicao de alAen atos ao conjuge divorciado tera em conta
a sua situacao social e ecorcmi,ca. a necessidade da educacao dos tilhos
do casal e as causas do j;iOrYcio.

A'RTIGO 111.·
(ArtJUi~o dos alimentos)

Na atribuicao da residiflCi«;afamihar deve 0 Tribunal ter em conta as
condicoes de vida dos cc-uG:;jes, 0 interesse dos frlhos do casal e as
causas do div6rcio.

A RTIGO 110.0

(Atrib~O da residencia familiar)

1. Os pais podem acOrd~r sobre a requlacao do exercicio da auto
ridade paternal dos filhos Illen'()res do casal. estando, porern, 0 acordo
sujeito a hornoloqacao do 'rib\Jnal, que tera em conta os interesses do
menor e a rnelhor gara~ia da sua educacao e desenvolvimento.

2. Se nao tiver sido p:di~a a requlacao db exercfcio da autoridade
paternal score os filhos meor~s do casal. podem os pais apresentar em
juizo ° acordo, dentro do p'az~ de 30 dias ap6s 0 transite da sentenQ8
que decretou 0 div6rcio.

ARTIGO 109.°

(Acordo sobre a regu,,~ac::,do exercicio da autoridade paternal)

2. Deve ainda 0 Tril)un~1 fixar a contribuicao dos pais para os
alimentos de menores.

1. Na sentence que deCreta 0 div6rcio 0 Tribunal, quando tal Ihe
tiver sido pedido. deve dec dir sobre a requlacao do exerdcio da autori
dade paternal dos tilhos rnenores do casal, tendo em conta 0 Interesse
dos menores e a melhor g3ra'ltia da sua educacao e desenvolvimento.

(Regulac;:aodo eXElrcicio da autoridade paternal)

pedidos a que se relere 0 anigo 104.0 desta lei, procedendo as diliqen
cias que considere necessanas.
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o reconhecimento pode ser pedido:
a) Pelos interessados de mutuo acordo;
b) Por um dos interessados. em caso de morte do outro, ou de

ruptura.

ARTIGO 114.0

(Legitimidade)

2. Caso a uniao de facto nao possa ser reconhecida por faita dos
pressupostos legais. ela sera atendida para al8m dos casos previstos
nesta lei, quando se venfique enriquecimemo iliclto nos termos gerais
da lei civil, designadamente para 0 efello de partilha de bans comuns
e para atribuicao do direito a residencia comum.

1. A uniao de facto s6 podera ser reconhecida ap6s 0 decurso de
tresanos de coabitacao consecutiva e quando se verihquemos pressu
postoslegaispara a celebracao do casamento,desrqnadarnente quanto
a singularidade e capacidade matrimonial.

(Pressupostos legais)

ARTIGO 113.0

A uniao de facto consiste no estabelecimentovoluntario de vida em
comum entre um homem e uma mulher.

ARTIGO 112.0

(Conceito)

TiTULO IV

UNIAO DE FACTO

CAPiTULO I
Disposicoes gerais

2. A decisao sera alteravelsempre que se modifiquem ascircuns
tancias de facto em que se fundamentou.
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o reconhecimento de uniao de facto produz os efeitos da cetebracao
do casamento, com retroactividade a data do infcio da uniao, em contor
midade com a lei.

ARTIGO 119.0
(Efeitos)

Verificados OS pressupostos legais, cabe ao funcionario do Registo
Civil reconhecer, por despacho, a uniao de facto.

AATIGO 118.0
(Oespacho de reconhecimento)

Sao aplicaveis ao reconhecimento da uniao de facto todas as dispo
sicoes respeitantes ao processo de casamento, que nao contrariem 0
disposto neste titulo.

ARTIGO 117.0

(Aplicac;ao subsidlarta)

3. Os interessados deverao declarar qual 0 regime econornico por
que optam.

2. A prova da duracao e da singularidade da uniao sera feita por
testemunhas ou documento emitido pelo orgao da adrnlnistracao local.

"1 . 0 pedido sera acompanhado dos documentos comprovativos
da verncacao dos pressupostos Jegais.

ARTIGO 116.0
(Formalidade)

o reconhecimento a pedido de ambos os interessados e da compe
tencia do orgao do Registo Civil da area de residencia

ARTIGO 115."
(Competencia)

Reconhecimento par mutua acordo

CAPiTULO II
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A accao de reconhecimento caduca no prazo de dais anos depois
de linda a uniao.

ARTIGO 124.0

(Prazos)

Tern legitimidade para intentar e prosseguir na accao de reconhe
crnento.

a) 0 nteressado, ou 0 seu representante :ega. em caso de
incapacidade;

b) Os herdeiros do interessado em caso de morte deste.

ARTIGO 123.0

(Legitlmidade)

A uruao de facto. no caso de morte de um dos mteressados ou de
ruptura da uruao. devera ser reconhecoa peio Tribunal.

ARTIGO 122.0

(Competimcia)

Reconhecimento em caso de morte ou de ruptura

CAPiTULO III

o reconheornento da uruao de facto esta sujeito a anutacao nos
termos gerais prevstos para a anulacao do casamento.

(Anula~ao do reconhecimento)

ARTIGO 1210

o reconhecimento da uniao de facto sera sujetto a registo a efec
tuar em livro proprio.

ARTIGO 120.0

(Registo)
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1. A todos e reconhecido 0 direito ao estabelecimento da filiacao.

Os filhos tern iguals direitos e estao sujeitos aos mesmos deveres
para com as pais, estejam estes unidos au nao peto casamento.

ARTIGO 128.0

(Igualdade dos filhos)

ARTIGO 129.0

(Direito a filiayao)

2. Os deveres e direitos paternais devem ser exercidos no interesse
e beneficio dos filhos e da sociedade.

1. 0 pal e a mae sao relativamente a seus filhos. titulares de iguais
deveres e direitos.

ARTIGO 127.0

(Igualdade do pai e da mae)

TiTULO V
RElA<;OES ENTRE PAIS E FllHOS

CAPiTULO I

Direitos e deveres

A decisao judicial que reconheca a uniao de facto produz, consoante
o caso, os mesmos efeitos da dissolucao do casamento par marte ou
par div6rcia e esta sujeita a registo.

ARTIGO 126.0

(Efeitos de sentenya)

Para 0 reconhecimenlo da uniao de facto, 0 Tribunal devera ouvir
o Conselho de Familia.

ARTIGO 125.°

(Conselho de Familia)
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2. 0 nome do filho sera escolhido por acordo entre 0 pai e a r:nae
e na lalta de acordo. pelo Tribunal. ouvido 0 Conselho de Familia.

1. 0 lilho tem 0 direito ao uso dos apelidos paterno e materno.

ARTIGO 133.0

(Direito ao nome)

Os filhos devem respeito, cuidados e assistencia aos pais.

ARTIGO 132.0

(Deveres dos filhos)

o pai e a maedevemcooperar na prestacaode cuidados, proteccao
e assistenciaaos filhos. exercendo com igual responsabilidade os seus
direitos e deveres, e devem contribuir, com 0 seu born exemplo, para
a formacao dos filhos.

ARTIGO 131,0

(Direitos e deveres dos pais)

3. Os pais devem contribuir, de acordo com as suas capacidades
e recursos,para a educacao dos filhos,colaborando com osorganismos
escolarese as tnstltulcoesde apoio a intancia e a juventude.

2. A formacao moral e a preparacao profissionaldos filhos como
cidadaosvalidose socialmenteuteis.constitui0 lim socialmais relevante
da autoridade paternal.

1. A autoridade paternal devera ser exercida por ambos os pais,
que devem contribuir para a criacao. instrucao, formacao e educacao
des filhos.

ARTIGO 130.0

(Autoridade paternal)

2. 0 exercicio dos direitos dos filhos menores deve ser especial
mente protegido per lei.
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2. A rnocrda do seu desenvolvimento. a personalidade e vontade
dos filhos devc ser tida em conta pelos pais.

1. as rilhos menores devem obediencia a legitima autoridade
paternal.

(Dever de obedlencla)

ARTIGO 137.°

as filhos menores devem viver com os pais, nao podendo deixar
a residencia destes sem 0 seu consentimento.

(Residencia dos menores)

ART'GO 136.°

Incumbe aos pais a guarda a vigilancia e 0 sustento dos filhos
menores e a prestacao de cu.oaoos com a sua saude e educacao.

ARTIGO 135.°

(Ambito)

2. A autoridade paternal exnnque-se:
a) Pela morte do progenitor;
b) Pela constrtuicao do vinculo de ad0pcao.

filhos.
A autoridade paternal e exercida durante a rnenondade dos

ARTIGO 134.0

(Duracao)

CAPiTULO II
Exercicio da autoridade paternal

SECQAO I
Disposicoesgerais
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Os pais, no exerdcio da admmistracaolegal dos bens do filho, nao
padem, sem autorizacao judicial, praticar actos de alienacao de bens
im6veisau m6veisde caracterduradouro, repudiar herancas,au contrair
obriqacoes que vinculem 0 filho depois deste atingir a maioridade.

(Actos sujeitos a autorizacao judicial)

ARTIGO 141.0

2. As decisoes dos pais que contrariem 0 interesse do menor ou
da sociedade podem ser alteradaspelo Tribunal. a pedido do Ministerio
Publico.

1. No casode desacordoentreos paisincumbe aoTribunalproferir
decisao quanto ao exerctcio da autoridade paternal.

(lnterveneac judicial)

ARTIGO 140.0

2, Cada um deles devera cooperar no exercfcio da autoridade
paternal sobre os filhos menores do outro, que com ambos coabitern.

1. A autoridade paternal sera exercida conjuntamente pelo pal e
a mae em caso de coabitacao destes, cabendo a cada um os poderes
de representacao comum do filho menor.

(Exercicio conjunto)

ARTIGO 139.0

SEcQAo II
Exercfcio da autoridade paternal em conjunto

A autoridade paternal confere aos pais 0 poder de representar os
filhosem todos os actos e neqocios jurfdicos, salvo os de naturezaestri
tamente pessoal, e 0 poder de adrrunistracao legal dos seus bens.

(Poder de representacac e administra~ao)

ARTIGO 138.0
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Os actos praticados pelos oars sem autorizacao iudicial, quando
exigida, podem ser validados pelo Tnbunal, a pedido dos pais, ou pelo
Who depois deste ter atingido a maioridade.

(VaJiday8ode aetos)

ARTIGO 146.0

Osactospraticadospelospaisque prejudiquemgravementeos filhos
podem seranuladosa pedido destes,dentro do prazode um ana depots
de atingir a maioridade. ou durante a menoridade, a pedido do Minis
terio Publico.

(Anula~8ode aetos)

ARTIGO 145.0

2. Podem os pais ser responsabiltzadospelos actosque, mtencio
nalmente ou com grave negligencia, pratiquem em prcjufzo dos filhos.

1. Ospais devemexercercom diligenciaa adrninistracaodos bens
dos filhos e nao sao obngados a prestar comas.

(Deverde diligencia e obriga~o de prestar eontas)

ARTIGO 144.0

Os pats gozam do usufruto legal dos bens dos tilhos que estejam
sob a sua adrninistracao.

ARTIGO 143.0

(Usufruto legal)

Sao excluidos da administracao legal dos pais:
a) Os bens dos filhos havidos por estes sob essa condicao

expressa, imposta por terceiro ou pelo Tribunal;
b) 0 produto do trabalho dos filhos, sem embargo da obriqacao

de estes contribuirem para as despesas familiares comuns.

(~ns excluidos da administra~ao)

ARTIGO 142.0
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o progenitor a quem nao for atribuido 0 exercicio da autoridade
paternal rnantern 0 direito as relagoes pessoais com 0 tilho, devendo

(Exercicio da autoridade paternal por parte do oulro progenitor)

ARTIGO 150.0

Ao progenitor a quem for atribuido 0 exerdcio da autoridade paternal
cabe em especral exercer os direitos e deveres para com 0 filho, sem
embargo do que for decidido sobre a prestacao de alimentos por parte
do outre.

ARnGO 149.0

(Efeitos da atribui~ao)

3. Na falta de acordo, decidira 0 Tribunal a qual dos progenitores
deve ser atribufdo 0 exercfcio da autoridade paternal.

2. 0 acordo carece de hornoloqacao judicial, nos termos do artigo
109.° n.01.

1 . No case de nao coabitacao dos pais, designadamente par sepa
racao de facto, anulacao de casamento ou div6rcio, poderao 0 pai e a
mae estabelecer por acordo 0 exercicio da autoridade paternal.

(Exercicio em separado)

ARTIGO 148.0

2. Em caso de ausencia, incapacidace ou impossibilidade de um
dos pais, cabe ao outro 0 exercicio da autoridade paternal.

1. Pela morte de um dos pais, a autoridade paternal sera exercida
unicamente pelo sobrevivo.

(Exercicio unico)

ARTIGO 147.0

SEcCAo III
Exercicio (mica da autoridade paternal ou em separado
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Considera-se inibido da autoridade paternal 0 progenitor que:
a) Seja incapaz em razao de menoridade;
b) Seja incapazpor interdicao por anomaliapsiquica ou dernencia

not6ria;
c) Seja declarado ausente por decisao judicial:

(Inibi~o por incapacldadeou ausencia)

ARTIGO 153.°

2. Para tal sera enviada oficiosamente certidao pelo Tribunal que
proferiu a sentence ao represenlante do Ministerio Publico junto do
Tribunal competente para procedimento.

1. 0 progenitor que for condenado, por decisao transitada em
julgado, em pena de prisao maior par crime doloso comelido contra 0
tilho podera ser declarado inibido da autoridade paternal.

(Inibi~ao por condenacsc penal)

ARTIGO 152.°

SECC;AO IV

lnlbicao da autoridade paternal

Excepcionalmenle, quando nenhum dos pais se revele id6neo ou
nao esteja em circunstancias para 0 exercicio da autaridade paternal,
ou quando estiverem perigo a sequrancafisicaou moraldo menor, pode
oTribunal atribuir 0 seu exercicro a terceira pessoaou entregar 0 menor
a estabelecimento de assistencia.

(Exercicio por terceiro)

cooperar nasuaformacaoe educacaoe acompanhar0 exercicioda auto
ridade por parte do outre.

ARTIGO 151.°
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1. 0 Tribunal deve tomar as medidas necessariasa proteccao do
menor e decidir sobre as quest6es que a este respeitam, sempre que
as circunstancias de facto 0 exijam.

SECQAO V
Decis6es judiciais

ARTIGO 158.·

(Ambito)

Emnenhumcaso de inibicao da autoridade paternal deixa 0 proge
nitor de ter 0 dever de prestar alimentos ao filho.

ARTlGO 157."
(Obrigagao de alimentos)

A inibicao total ou parcial do exercfcio da autoridade paternal sera
levantada ou alterada de acordo com as circunstancias,

ART.IGO 156."

(Levantamento da inibigao)

Pode 0 tribunal decretar a inibiqao total ou parcial da autoridade
paternal quando 0 progenitor:

a) Por qualquer circunstancia estiver impedido de facto de a
exercer;

b) Pelo seu comportamento em relacao ao filho ou a sociedade
mostre que carece de idoneidade para a exercer;

c) Negligencie reiteradarnenteos seus deveres paternais.

ARTIGO 155.·

(Inibigao por decisao judicial)

A inibiqaoda autoridade paternalcessaquando tiver findado a inca
pacidade ou com 0 regresso do ausente.

ARTIGO 154."

(Extin~ao da inibigao)
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1. 0 estabelecimento da filia<;:aoprova-se por acto lavrado no 6r9aO
do Regislo CiVIl.

ARTIGO 162.·

(Prova da filia'tao)

CAPiTULO III
Estabelecimento da filiayao

SECQAO I
Disposicoes gerais

As decis6es judiciais sao susceptiveis de ser alteradas e revogadas
quando se moditrcarem as circunstancias em que se fundamentaram.

ARTIGO 161.0

(Transitoriedade das decis6es)

Ao proferir a sua decisao. 0 Tribunal devera sempre ter em vista 0
beneficia e Interesse do menor, a sua adequada formacao e insercao
harmoniosa no meio social.

ARTIGO 160.0

(Fim da dectsao)

Devem ainda ser ouvidos pelo Tribunal. oficiosamente ou a pedido
das partes, sempre que for julgado conveniente para a oecisao da causa:

a) 0 Conselho de Familia;

b) Os organismos de assistencia social e de apoio a juventude.

ARTIGO 159.0

(Orgaos consultivos)

3. 0 menor que tenha completado 10 anos de idade sera ouvido
pelo Tribunal nas causas a si respeitantes.

2. Antes de proferir qualquer decisao, 0 Tnbunal ouvira 0 repre
sentante do Ministerio Publico,
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o estabelecimento de maternidade resulta, em qualquer caso, do
facto do nascimento.

(Estabelecimento de maternidade)

ARTIGO 167.0

2. Pode fazer-se prova no tribunal de que a concepcao ocorreu
fora desse perfodo.

1. A concepcao do filho tem-se por venficada nos primeiros 120
dias dos 300 que precederem 0 seu nascimento.

(Periodo legal de concepcao)

ARTIGO 166.0

Seamae tivercontraido outro casamentoantesde dissolvido0 ante
rior,ou dentrodos 300 diasap6s a dissolucaodo casamento,presume-se
a paternidade do marido cujo casamento foi celebrado em ultimo lugar.

(Novo casamento da mae)

ARTIGO 165.0

Em caso de casamento dos pais celebrado ap6s a concepcao ou
nascimentodo filho.a filiaQaopode serestabelecida,em relacaoa ambos,
por declaracaoefectuada no acto do casamento,que seraoficiosamente
averbada.

(Casamento jrosterior]

ARTIGO 164.0

o estabelecimentoda filiaC;Elodo filhoconcebido e nascidona cons
tancia do casamento. mesmo que seja anulado. resulta relativamentea
ambosospais.do factodo nascimento,salvososcasosprevistosnestalei.

(Filiayao no caso de casamento dos pais)

ARTIGO 163.0

2. Os efeitos da filiacao deferem-se retroactivamente a data do
nascimento.
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1. A paternidade sera declarada pelo pai a todo 0 tempo.

ARTIGO 172.0
(Declaratrao de paternidade)

2. A declaracao de maternidade feita por outrern que nao a mae,
deve ser notiticada a mae.

1. A declaracaode maternidaderelativaamulhernaocasada, pode
ser estabelecidapor declaracao da mae a tada a tempo, au por outrem
que nao a mae, durante a vida da mae, ate tres anos ap6s a data do
nascimento do filho, salvo os casos previstos nesta lei.

ARTIGO 171.0
(Declarac;ao de maternidade)

Quando se nao venfique qualquer das circunstancias previstasnos
artigos anteriores, ou for de afastar a presuncao de paternidade neles
estabelecida, a filia<;ao podera ser estabelecida por declaracao.

SECyAO II
Filiagao por declaracao

ARTIGO 170.0
(Declarac;ao de filiac;ao)

Da-sepor estabelecidaa possede estadoquando 0 filho sejacomo
tal tido e tratado pelo progenitor e assimconsiderado pela familia deste
e pelas pessoas do seu meio social.

ARTIGO 169.0

(Posse de estado)

o estabelecimento de paternidade pode resultar:
a) Da posse de estado do filho;
b) Da uniao de facto entre a mae e 0 pai, ainda que nao reco

nhecida.

ARTIGO 168.0

(Casos de estabeiecimento de patemidade)
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1. Nao pede serfeitadeclaracaode filia<;aoem relay8.oa tilhomaior
sem 0 consentimento deste.

(DeclaraCf3o de filiaCfao de filho maior ou falecido)

ARTIGO 1n.O

Pode serfeita declaracaode paternidade relativamentea tilho nasci
turo desde que identificada a pessoa da mae.

(Declaracao de paternidade de nascituro)

ARTIGO 176.0

A declaracao devera ser efectuada perante os 6rg8.08do Registo
Civil ou perante 0 Tribunal, ou em documemo autentico ou autenticado
lavrado pelo notario.

(Forma de dectaracao)

ARTIGO 175.0

A declaracao de filtagao pode ser feita:
a) Por quem tenha a idade minima para contrair casamento;
b) Pelo incapaz cuja incapacidade seja suprida nos termos da lei.

(Capacidade)

ARTIGO 174.0

A declaracao de filiagao feita pete progenitor tem caracter pessoal
e voluntario e e irrevoqavel.

(Natureza da declaraeao)

ARTIGO 173.0

2. A mae nao casada podera declarar a paternidade do lilho
durante a vida do pai, are um ana apes a data.do nascimento, desde
que 0 pai possa ser pessoalmente notificado de celebracao do registo
e nao deduza contra ele impuqnacao dentro do prazo de' um ano.
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1. 0 progenitor natural de tilho nascido de mulher casada com
outrem, so podera declarar validamenle a sua paternidade desde que:

ARTIGO 181.·
(Declaracao de paternidade por quem nao seja 0 marido da mae)

1. A mulher casada que tiver filho de outremque nao for 0 marido
so podera declarar validamente que 0 marido nao e 0 pai,.desde que:

a) Declare que 0 lilho nao tem posse de estado em rela9ao
ao marido e;

b) A dectaracao possa ser pessoalmente notificada ao marido.

2. A filiacaoconsidera-seestabelecida desde que 0 marido nao a
impugne no prazo de um ano.

ARTIGO 180.0
(Afastamento da paternidade do marido)

1. A irnpuqnacaoda declaracaode filiagaopode Iazer-sepor qual
quer forma, desde que 0 luncionario do Registo Civil se certifique da
identidade do impugnante.

2. A dectaracaode filiag30impugnada e considerada como inexis
tente,devendo0 registoserconsideradoomissoquanto a esseprogenitor
para os efeitos legais.

ARTIGO 179.0
(Forma da impugnac;ao)

Quando a declaracaode filiagaotiversido efectuadapor outrem que
nao0 pai ou a mae, podera ser impugnada por simplesoposicao,dentro
do prazo de um ano apos 0 conhecimento dela. mas nuncaapes decor
rides Cincoanos depois de lavrado 0 acto de registo, salvo por via de
irnpuqnacao Judicial.

ARTIGO 178.0
(Impugnac;ao da declaraeao de outrem)

2. A declaracao de filiacao de Whotalecidc que tenha deixado
descendentes so e permifida com 0 consentimento destes ou dos seus
representantes legais.
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1. Quando nao estiver estabelecida a filia<;ao materna ou paterna,
pode 0 tilho pedir, a qualquer tempo, 0 seu estabelecimento pete Tribunal.

ARTIGO 184.0

(Estabelecimento de filiac;ao)

ssccao III
Estabelecimento de filia<;8.oe irnpuqnacao de filia<;ao por via judicial

SUBSEC9AO I

Estabelecimento judicial de filiavao

2. 0 caracter secreta de filia<;ao nao obsta a obrioacao de pres
tacao de alimentos e a constituicao de impedimento matrimonial.

1. Se os pais estiverem ligados entre si por laces de parentesco
ou afinidade em linha recta, ou por parentesco no segundo grau da linha
colateral a tiliacao estabelecida em relacao ao segundo progenitor sera
considerada secreta.

ARTIGO 183.0

(Filiac;ao incestuosa)

A irnpuqnacao sera feita pela forma constante do artigo 179.0 e dela
resultara ser considerada inexistente a declaracao leila pela mae ou por
quem se consrdere 0 progenitor natural, devendo ser averbada oficiosa
mente ao registo a paternidade do marido da mae.

ARTIGO 182.0

(Forma e efeitos da impugnac;ao)

2. A filia<;aoconsidera-se estabelecida desde que 0 rnarido da mae
nao a impugne no prazo de urn ano.

a) Declare que 0 filho nao tem posse de estado em relacao ao
marido da mae e; >

b) A declaracao possa ser pessoalmente notificada ao rnarido da
mae.
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Os irrnaos que se atribuam a mesma paternidade e maternidade
podem coligar-secomo autores,na accao de pedido de estabelecimento
de filiagao.

(Coligalf3o de autores)

ARTIGO 188.0

Podem curnular-senamesmaaccao OS pedidos de estabelecimento
de maternidade e paternidade.

ARTIGO 187.0

(Cumula~o de pedidos)

A irnprocedenciada accao proposta de oncto pelo representantedo
MinisterioPublico nao impede que 0 filho proponha novaaccao de esta
belecimento de tilia9aO.

(Efeitos da imprccedeneia da accao oficiosa)

ARTIGO 186.0

Quando do assento de nascimento nao conste 0 estabelecimento
da paternidade ou maternidade do registado, e desde que nao tenham
decorrido tres anos sobre a data do nascimento, devera 0 6rgao do
Regislo Civil enviar, no prazo de 60 dias, certidao do registo ao repre
sentantedo MinistenoPublico junto do Tribunal competente, para os fins
previstos na alinea a) do n." 2 do artigo 184.0

(OmiSS30de filial(30)

ARTIGO 185.0

2. A accao pode ser proposta:
a) Oficiosamente.pelo representantedo MinisterioPublico,ate tres

anos ap6s 0 nascimento;
b) Pelofilhoou peloseu representantelegal,ou porquemfor desig

nado como seu curador especial para 0 efeito. durante a
menoridade des1eOU. em caso de incapacidade, por anomalia
psfquica ou dernencia not6ria.
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1. Quando esteja estabelecida a paternidade do marido da mae e
se verifique a irnpossibilidace fisica do tilho ter side gerado por ele,

ARTIGO 1920
(Impugnac;a.ode patemidade do marido da mae)

3. A irnpuqnacao judicial podera ser feita a qualquer tempo.

2. Podera impugnar judicialmente a filiayaO ferida de inveracidade:

a) Quem se declare como progenitor, quer tenha ou nao feito a
declaracao de filiacao:

b) A pessoa mdicada como filho;

cJ Quem se declare como progenitor natural:

d) 0 representante do Ministeno Publico.

1. A declaracao de filiacao ferida de inveracidade e nula.

ARTIGO 191."
(Declara<;ao nula)

A declaracao de filiayao leita por progenitor menor ou incapaz, nao
autorizada, ou prestada por erro considerado essencial ou por coaccao.
pode ser impugnada judicialmente pelo representante legal, ou pelo
proprio deciarante, dentro do prazo de um ana a contar da dataern que
terminou a incapacidade ou teve tim 0 eHO au a coaccao.

ARTIGO 190."

(Declara<;ao anulavel)

No caso de falecimento da pessoa indicada como pai ou mae antes
de decorrido 0 prazo referido no artigo 178.0 pod em os seus herdeiros
impuqnar a declaracao. por via judicial.

ARTIGO 189.0

(lmpuqnacao pelos herdeiros)

SUBSECQAO II

Impugnac;aode filiac;ao
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•

A aC9aOde impugnatfao judicial da paternidade do rnaridoda mae
devera ser proposta no prazo de um ana contado a partir do conhe-

ARTIGO 194.0

(Prazo da impugnagao)

3. Quando a accao for proposta contra 0 filho menor ou mcapaz,
o Tribunal devera nomear-lheum curador especial escolhido, de prefe
rencia, entreas pessoasque devem 'azer partedo Conselhode Familia.

2. 0 facto de nao ser dada como provada a filiac;aode quem se
pretenda como progenitor natural naoobsta a que sejaafastadaa pater
nidade do marido da mae.

1. A paternidadeestabelecidaquanto ao mandodamae so podera
ser impugnada:

a) Pelo marido, em accao proposta contra 0 filho e a mae;
b) Pela mae, em accao propostacontra0 rnartdo.0 filho e0 proge

nitor natural, desde que peca a dectaracao judicial de
paternidade deste;

c) Pelo filho. atraves do representantedo Ministerio Publico se tor
menor ou incapaz, em accao proposta contra 0 pretenso pai e
mae e 0 proqerntor natural, desde que pe9a a declaracao de
paternidade deste;

d) Porquem sedeclare 0 progenitor naturalcontra 0 pretenso pal,
a mae e 0 filho. desde que peca a declaracao da sua pater
nidade.

ARTIGO 193.°

(Legitimidade)

2. 0 marido da mae nao pode mpugnar.a paternidade do filho
concebido por inseminacaoartificiala qual tenha prestadoconsentimento.

pode a paternidade ser impugnada desde que nao estejaestabelecida
entre ambos a posse de estado do f Iho.

CODIGO ::l'" FAMILIA66



A adopcao visaa proteccaosocial.moral e afectivado rnenor,cons
tituindo 0 adoptado e 0 adoptante vinculo de parentesea igual aquele
que liga os filhos aos pais natura.s.

(Fins da adopcao)

ARTIGO 197.0

Principios gerais

TiTULO VI

ADOPC;AO

CAPITULO I

Pode 0 Tribunal, nas accoes de filiac;ao,socorrer-se de todos os
meios de prova e designadamente:

a) Da dsclaracao das partes. e dos seus parentes ou afins em
qualquer grau;

b) De exames hernatoloqicos. sornaticos e outros.

ARTIGO 196.0

(Melos de prova)

Nas accoes de fillagao deve 0 Tribunal oficiosamente ou a pedido
das partes,sempreque 0 julgueconveniente.ouvir0Conselhode Familia.

(Consulta do Conselho de Familia)

ARTIGO 195.0

Meios processuais

SUBSECCAO III

cimento do nascimento ou do acto de reqisto se 0 houver ou do termo
da incapacidade do filho.
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1. 0 adoptandodeve termenosde 18anosde idade e encontrar-se
numa das seguintes conoicoes:

a) Ser filho de pais desconhecidos ou falecidos;
b) Estar na situacao de abandono. estejaou nao entregue a esta

belecimento de assrstenciapublica.

ARTIGO 200.0

(Requisitos do adoptando)

2. No caso de adopcao do filho do coniuqe ou do companheiro
de uniao de facto, apenas sao exigiveis os requisitos referidos nas
alineas a), b) e d) do numero anterior.

1. 0 adoptante deve reunir cumulativamente os seguintes
requisitos:

B) Ter completado 25 anos de idade e estar no pleno gozo dos
seus direitos civis:

b) Possuir idoneidade moral e bom comportamento social, espe
cialmente nas relacoes familiares;

c) Ter capacidade econornicapara prover ao sustentoe educacao
do adoptando;

d) Ter saude mental e fisica;
e) Ter, pelo menos, mais 16 anos que 0 adoptando.

ARTIGO 199.0

(Requisitos do adoptante)

2. 0 parentesco denvado da tihacao adoptiva e extensrvo aos
descendentes do adoptado e aos parentes do adoptante.

1. Da filiacaoadoptiva denvam para 0 adoptado e 0 adoptante os
mesmos direilos e deveres que reciprocamente se estabelecem entre
os rilhos e os pais.

ARTIGO 198.0

(Contetido da filia~ao adoptiva)
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A adopcao podera ser constitufda:

a) Por ambos os corquqes. desde que nao estejam separados de
facto, ou por hom em e mulher que vivam em uniao de lacto em
condicoes de ser reconhecida;

ARTIGO 205.0

(Tipos de adopcao)

CAPiTULO II
Formas de adoP9ao

o menor de nacionahdade angolana nao podera ser adoptado por
cidadao estrangeiro. sem autorizacao da Assembleia do Povo,

ARTIGO 204.0

(Adopcraopor estrangeiro)

o rnenor que tenha completado 10 anos de idade nao pode ser
adoptado sem 0 seu consentimento.

ARTIGO 203.0

(Consentimento do adoptando)

A constituicao da adopcao impede a declaracao de filiacao poste
rior por parte do progenitor natural.

ARTIGO 202.0

(Proibicraode dectaraeao de filiacrao)

,
Podem ainda ser adoptados OS menores cujos pais naturais prestem

consentimento a adopcao.

(Adopcraopor consentimento dos pais)

ARTIGO 201.0

2. Considera-se em situacao de abandono 0 menor em relacao ao
qual os pais e outros parentes se tenham manisfestamente desinteres
sado do exercfcio dos seus deveres. por perfodo superior a um ano.
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1. De acordo com as circunstancias do caso e a pedido dos inte
ressados, 0 Tribunal pode mandar lavrar novo assento de nascimento

ARTIGO 209.0

(Novo assento de nascimento)

1. Havendo dupla adopcao, 0 menor deixara de usar os apelidos
de sua familia natural e 0 seu nome sera composto com os apelidos
materno e paterno dos adoptantes.

2. Havendo adopcao unipessoal,0adoptado usaraos apelidosdo
adoptante e os do pai ou mae naturalcom quem subsistarnrelaqoesde
parentesco.

ARTIGO 208.0

(ApeJidos)

1. Pela adopcao unipessoal0 adoptante, se for homem, substitui
-seao pai naturaldo adoptado e. se for mulher, substitui-sea maenatural
do adoptado, cabendo ao adoptanteexercer. em exclusivo,a autoridade
paternalsobre0 adoptado.salvoquando 0 adoptadosejatilhodo coniuqe
ou companheiro de vida erncornurn do adoptame, caso em que a auto
ridade paternal sera exercida em conjunto com 0 progenitor natural.

2. Subsistemas relacoes de parentesco do adoptado com 0 pal
ou mae natural que nao for substituido pelo adoptante.

ARTIGO 207.0

(Adopc;ao unipessoal)

A adopcaodupla do menorfazextinguiros tacosde parentescoentre
o adoptado e os seus parentes naturals, os quais so serao de atender
para 0 efeito de constituirem unpedimento matnmonial.

ARTIGO 206.0

(Adopc;:ao dupla)

b) Pelo coniuqe ou pelo homem ou mulher que vivam ern uniao
de facto relativamente ao tilho do outro;

c) Individualmente. por pessoa nao casada.
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4. A sentence devera descrever detalhadamente os factos e
circunstancias em que se fundamenta e os motivos que deterrnrnam a
constituicao da adopcao e decidira quanto aos apelidos do adoptado.

3. 0 rnenor sera representado pelo curador de menores ou pela
entidade que, por lei, 0 substitua.

2. Seraefectuadomqueritojudicial que averigueascircunstancias
de facto em que se fundamenta 0 pedido.

t: A adopcao e constituida por sentenca judicial proferida em
processo de jurisdicao voluntaria.

(Formas do proeesso]

ARTIGO 212.0

CAPiTULO III

Processo de adop~ao

A adopcao nao pode ser revogada por acordo entre 0 adoptante
e 0 adoptado.

(Irrevogabilidade por acorclo)

ARTIGO 211.0

Nenhummenor pode seradoptado mais de uma vez,salvo no caso
de abandono pelos adoptantes ou de falecimento destes, ou em caso
de revisao ou revoqacao da sentence de adopcao.

(Proibi~ao de rnais de urna adopcao)

ARTIGO 210.0

2. Nestecaso, 0 registoanterior sera considerado secreto para os
eleitos legais.

do adoptado, no qual figuremos adoptantes como pais ou como pai ou
mae do adoptado.
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A senten9a que decreta a adopcao pode ser revista quando se veri
fique ter havido erro essencial quanto a pessoa do adoptado ou quando
haja falla de consentimento ou este tenha sido prestado sob coaccao.

(Revisao de sentenc;a)

ARTIGO 216.0

Pode 0 Tribunal, sempre que 0 julgue conveniente. tendo em vista
a salvaguarda dos interesses do menor. ouvir 0 Conselho de Familia.

AATtGO 215.Q

(Conselho de Familia)

2. 0 consentimento dos parentes referidos no nurnero anterior pode
ser suprido pelo juiz, quando 0 considere conveniente para 0 Interesse
do menor, ou dispensado, quando se verifique grande dificuldade na
sua obtencao, devendo, neste caso ser justihcada especial mente na
decisao a causa do suprimento ou da dispensa do consentimento.

1. Na falta de pais do menor. 0 consentimento sera prestado
perante 0 Tribunal, por ordem de preterencra. pelos seus avos, irrnaos
maio res ou tios, pretenndo, em igualdade de circunstancias, 0 parente
que tenha 0 menor a seu cargo.

(Consentimento na falta dos pais)

AATIGO 214.0

o consentimento a adopcao por parte dO progenitor natural e de
natureza pessoal e deve ser prestado perante 0 Tribunal ou em docu
mento autentico em que se idenlifique a pessoa do adoptante.

(Formas de consentimento)

ARTIGO 213.0

5. No caso de adopcao de menor abandonado, devera a senten9a
declarer veriticada a situacao de abandono.
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1. 0 Tribunal que dec rete a revrsao ou revocacao da adopcao
devera:

a) Ouvir, se possfvel. os progenitores naturais sobre 0 estabeleci
mento do vinculo da fiha<;:aonatural:

ARTIGO 219.°

(Eteitos da revisao ou revogalfiio da adopcao)

A sentence de adopcao pode ser revogada pelo Tribunal:

a) Quando 0 adoptante ou os adoptantes tenharn abandonado
voluntanamente 0menor, deixando-o desamparado ou manifes
tamente 0 submetam a um tratamento incompalivel com a
situacao de I'lho:

b) A pedido do adoptante ou do-adoptado, por si ou por interrnedio
de representante ou de qualquer herde.ro legltimario, quando
se verifique atentado contra a vida ou grave atentado contra a
honra do adoptante ou do adoptado:

c) Quando se venfique aosoiuta incompatibihdade entre 0
adopt ante e 0 adoptado, ap6s esle ter atingido a maioridade.

(Revogalfao da sentence de adopcao)

ARTIGO 218.°

3. Na decisao, 0 JUIZ ponderara sempre se a proteccao dos inta
resses do menor aconselha ou nao a anulacao da adopcao.

2. Se a falta de consenllmento for por parte do adoptado. a revisao
da sentenga podera ser pedida ate urn ano depois da data em que atingir
a maioridade.

1, A revisao da sentence que decreta a adopcao deve ser pedida
ate um ana depois da data da cessacao do vicio, no caso de erro ou
coaccao ou da data do conhecimento da adopcao, no caso da falta de
consentimento.

(Prazos para a revisao da sentence)

ARTIGO 217.°
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Esta obrigatoriamente sujeito a tutela 0 menor:

a) Cujos pais sejam desconhecidos. estejam ausenles ou lenham
falecido;

b) Cujos pais estejam rubidos de autoridade paternal;

(Menores sujeitos a tutela)

A tutela visa 0 suprimento da autoridade paternal e a guarda,
educacao, desenvolvimento e proteccao dos interesses pessoais e patri
moniais dos menores e a defesa e proteccao dos interesses patrimoniais
dos rnaiores interoitos.

ARTIGO 221.0

(Fins da tutela)

Estao sujeitos a tutela:

a) Os menores cujos pais nao possam exercer a autoridade
paternal;

b) Os maiores interditos.

ARTIGO 220.·

(Sujeito)

TiTULO VII
TUTELA

CAPiTULO I

Dlsposicoes gerais

ARTIGO 222.0

2. 0 Tribunal devera sempre decidir provisoriamente sobre a
guarda e destino do adoptado menor.

b) Enviar ao representante do Mmisteno Publico Junto do Tribunal
competente certioao da sentenC;:3 para institurcao da tutela
quando 0 adootado for menor.
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o tutor devera ser pessoa maior que:

a) Se encontre em pie no gozo dos seus direitos civis e politicos;

b) Pelo seu comportamento moral. profissional e social, se mostre
capaz de educar 0 tutelado e de defender os seus interesses;

c) Tenha uma situacao economics que Ihe permita prover ao
sustento do tutelado. quando necessaria;

d) Nao tenha, directa ou mdirectamente, interesses antaqonicos aos
do tutelada.

(Requisitos do tutor)

ARTIGO 226.0

A tutela respeitante a dois au mais irmaos cabera sempre que
possivel, a um so tutor.

(Tutela de varios irmaos)

ARTIGO 225.0

2. Os pais podem indicar tutor ao mho menor ou lncapaz, para 0
caso de virem a talecer ou tornarem-se incapazes, estando a indicacao
sujeita a hornoloqacao do Tribunal.

1. Compete ao Tribunal a nomeacao do tutor.

ARTIGO 224.0

(Nomeayciodo tutor)

Esta sujeto a tutela 0 maior declarado interdito por decisao do
Tribunal.

(Maiores sujeitos a tutela)

ARTIGO 223.0

c) Cujos pais estejam, ha mars de um ano, sem exercer de facto
a autoridade paternal.

d) Cuja adopcao tenha sido revogada.
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Sempre que, por qualquer forma, tenha conhecimento de situacao
em que a tutela seja obrigat6ria, 0 representante do Mlnisterio Publico
prornovera a sua mstituicao.

ARTIGO 230.0

(Legitimidade do Minish~rioPublico)

1. E obrigat6ria a instituicao da tutela do menor que se encontre
em qualquer das situacoes previstas no artigo 222.0.

2. Tern0 dever de participar ao reoresentante do MinislerioPublico:
a) Qualquer parente ou afim do menor;

bj A pessoa que tenha 0 menor a seu cargo;

c) 0 membro da orqanizacao social ou de massas e 0 trabalhador
de organismo estatal que, em razao da sua actividade ou funcao,
tenha conhecimento da situacao do menor.

ARTIGO 229.0

(tnstauraeaoda tutela)

CAPiTULO II
consntutcao da tutela

2. 0 tutor tem direrto a ser indemnizado d8S despesas que, justifi
cadamente, haja leito no exercfcio das suas fungoes.

1. 0 exercfcio da tutela e em regra gratuito, podendo porem 0
Tribunal, de acordo com as circunstancias, fixar rernuneracao a atribuir
ao tutor.

ARTIGO 228.0

(Gratuitidade da tutela)

A aceitacao do cargo de tutor e voluntaria.

(Voluntariedade da tutela)

ARTIGO 227.0
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1. A nomeacao de tutor de intcrdito tera em conta os interesses
deste e da sociedade e a ooiniao do Conselho de Familia.

ARTIGO 235.0
(Nomeac;:aode tutor de interdito)

o menor declarado abandonado sera internado em estabelecimento
de assistencia ou educacao. cabendo 0 cargo de tutor ao director do
estabelecimento.

ARTIGO 234.·

(Tutor de menor abandonado)

1. 0 Tribunal norneara 0 tutor de acordo com 0 seu prudente arbi
trio, tomando em consideracao os interesses do menor e da sociedade.

2. Tal norneacao podera reca.r, con forme as cucunstancias, sobre
os parentes e afins do menor ou pessoa que 0 tenha a seu cargo ou
que por ele revele particular ateicao.

3. Verificada a irnpossibidade da constituicao da tutela voluntaria,
sera 0 menor declarado abandonado.

ARTIGO 233. °
(Nomeac;ao de tutor de menor)

Para a nomeacao do tutor, 0 Tribunal devera ouvir a opiniao do
Conselho de Familia, e a do menor que tenna cornpletado 10 anos de
idade.

ARnGO 232.·

(Audic;:iio obrtqatorla)

o Tribunal devera oficiosarnente prom over 0 prosseguimento dos
autos, requisitar aos organismos cornpeterues os documentos necessa
rios, convocar 0 Conselho de Familia, rnandar proceder a inquerito social
e a outras diligencias. se necessaries.

ARTIGO 231.0

(Actividade oficiosa)
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2. E vedado ao tutor praticar qualquer acto que possa lesar 0 patri
monic do tutelaoo.

1. 0 tutor. como administrador dos bens 00 tutelado. devera

a) Adrrunistrar diligentemente 0 patrlrnonio do tulelado e prestar
contas oa sua adrrunistracao:

b) Utilizar as rendimentos do tutelado apenas em beneftcro deste;

c) Fazer 0 invemario dos bens do tutelado quando 0 Tribunal que
o nomeou 0 nao tiver leito.

(Deveres do tutor)

2. 0 tutor tem as d reitos e deveres que cabem aos pais no exer·
cicio da autoridade paternal. com as restricoes constantes <ios arucos
seguintes.

ARTIGO 237.°

1. A tutela deve ser exercida no interesse do tutelado e da
sociedade.

(Direitos e deveres do tutor)

ARTIGO 236.0

Exercicio da tutela

CAPiTULO III

2. De acordo com as circunstancias do caso, a tutela sera atribuida
preterenclalmente pela segu me ordem.

a) Ao conjuge;

b) Aos pais;

c) Aos filhos;

d) Aos avos;

e) Aos irrnaos.
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Constituem causa's de cessacao de tutela:

a) A remocao ou renuncia do tutor;

CAPiTULO IV
Termo da tutela

ARTIGO 243.0
(Causas da cessaeao da tutela)

Cabe ao Tribunal vigiar 0 exericio da tutela e velar pela prestacao
de contas do tutor.

ARTIGO 242. '"
(Atribuirroes do Tribunal)

o exercicio da tutela devera ser aeompanhado pelo Conselho de
Familia institufdo pelo Tribunal.

ARTIGO 241.°
(Aeompanhamento da tutela)

ARTIGO 240."
(Responsabilidade do tutor)

o tutor e responsavet pelos actos que culposa e inteneionalmente
pratique em prejufzo do tutelado.

Os aetos pralieados pero tutor sem autorizacao do Tribunal. quando
esta seja exigida. poderao ser anulados ou valid ados nos termos rete
ridos nos artigos 145.0 e 146.0.

ARTIGO 239."
(Aetos praticados sem autorlzacao)

Como representante do tutelado. 0 tutor carece de autorizacao do
Tribunal para:

a) Prancer qualquer dos actos mencronados no artigo 141.0;.
b) Contrair obriqacoes de qualquer natureza;

c) Intentar accoes.

ARTIGO 238."
(Aetos dependentes de autortzacao do Tribunal)
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1.Osalimentoscornoreenderntudo a que for necessariaao sustento,
saude, habitacao e vestuano.

ARTIGO 247.·

(Noc;ao)

TiTULO VIII
ALIMENTOS

CAPiTULO I
Disposicoes gerais

Removido a tutor au aceite a sua renuncia, a Tnbunal prornovera
a sua substituicao nos termos da presente lei.

(Substituicao do tutor)

o tutor podera pedir ao Tribunala renunciada tutelaquanda razoes
ponderosas a jusIHiquem

(Renuncia do tutor)

ARnGO 245.0

o Tribunal podera determinar a rernocao do tutor nos seguinles
casas:

a) Quando naocumpra as seusdeveres pessoais au patrimoniais
para com 0 tutelado ou revele inapudao para 0 exercicio do
cargo:

b) Quando deixe de Teun~ras requisites legais.

ARnGO 246.·

(Remoc;ao do tutor)

ARTIGO 244.°

b) A maioridade ou 0 levantamento da interdicao do tutelado;
c) A cessacao das circunstancias que rnonvararn a instituicao da

tutela.
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Os alimentos serao proporcionais a capacidade economica daquele
que houver de presta-los e as necessidades de quem os receba.

ARTIGO 250.0
(Medida dos alimentos)

3. A obriqacao de aJimentos pod era ser repartida por varies
obrigados.

2. Sao obrigados a prestacao de alimentos nos restantes casos,
sucessivamente:

a) 0 conjuge ou 0 ex-coniuqe:
b) Os descendentes, e entre eles os de grau mais proximos e os

adoptados:
c) Os ascendentes e entre eles os de grau mais proximo, e os adop

tantes;

d) Os irmaos.

1. Sao obrigados a prestar alimentos ao menor os pais e adoptantes
e, na falta celes. sucessivamente:

a) Os outros ascendentes;

b) Os irrnaos rnaiores:
c) Os tios;
d) 0 padrasto ou madrasta em caso de morte do conjuge.

ARTIGO 249.0
(Quem esta obrigado a prestar alimentos)

So poderao pedir aJimentos:

a) Os menores;
b) As pessoas que nao possam pelo trabaJho garantir 0 seu sustento

e nao disponham de recursos.

ARTIGO 248.0
(Quem pode requerer alimentos)

2. No caso dos menores, os a1imentos compreendem ainda a
educacao e instrucao.
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Os alimentossao devidos desde a data da sua fixacao por acordo
ou desde a propositura da accao e devem ser pagos ate ao dia 10 do
mes a que respeitem.

(Momento a partir do qual sao devidos)

ARTIGO 254.0

2. Se algumadas pessoasobrigada a prestaralimentosnao puder
satisfazera parte que Ihe cabe, 0 encargo recai sobre as restantes.

1. Quandoa obrigagaode aJimentosrecaiasobremaisdo que urna
pessoa, a prsstacao de cada uma delas sera proporcional a respectiva
capacidade econ6mica.

ARTIGO 253.°

(Pluralidade de obrigatlos)

2. Quando 0 obrigaCioestiver impossibilitado de prestar alimentos
nos termos referidos no numero anterior, por dat resultarem graves
prejuizospara osseusfilhosmenores,coniuqe ou para si proprio, podera:
requererque a suaobriqacao sejacumprida recebendo e mantendo em
sua casa 0 alimentado.

1. Os .alimentosdevem em principio, ser fixados em prestacoes
pecuniariasmensais,podendo ser adoptada solucao.diversaquando tal
se justifique.

(Modo de prestar a1imentos)

ARTIGO 252.°

A medida dos alimentos devidos a filhos menores, sempre que 0
obrigado tenha vencimento ou rendimento deterrninavel, devera
consoante as circunstancias, ser fixada entre 0 minimo de um quarto e
o maximo de metade da totaJidadedo valor auferido.

(Medida dos aJimentos a menores)

ARTIGO 251.0
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1. A obriqacao de alimentos cessa:
a) Pela rnorte do obrigado ou do alimenlado;

ARTIGO 258.·

(Cessa~o da obriga~iio de alimentos)

2. As razoes referidas no nurnero anterior poderao tarnbem levar
a que outras pessoas sejam obrigadas a prestar os alimentos.

1. A medida dos alimentospodera ser alterada de acordo com as
circunstancias de quem recebe e de quem presta os alimentos.

ARTIGO 257.·

(Altera~o dos alimentos fixados)

3. Em case a1gum,havera lugar a restituicaodos a1imentosprovi
series pelo alimentado.

2. Quem preste a outrem alimentossem estar obrigado a isso. ou
presteprovisoriamente,pede requerer0 reembolsoa quem for obrigado
a presta-los.

1. Poderao ser concedidos alimentos provisorios, estabelecidos
segundo prudente criterio do julgador, enquanto nao forem fixados defi
nitivamente.

ARTIGO 256.·

(Alimentos provis6rios)

2. 0 beneficiario podera requerer ao Tribunal que notifique a
direccaodo centrode trabalhodo obrigado, para que a pensaoalimentar
Ihe seja paga directamente.

1. Fixadosos alimentospelo Tribunal. este procedera a execucao
do seu pagamento. devendo promover oficiosamente todas as diligen
cias que se mostrem necessarias.

ARTIGO 255.·

(Execu~aode alimentos)
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1. Emcaso de morte de um dos conjuges ou do companheiro de
uniaode factojudicialmentereconhecida.0 viuvoou companheirosobre
vivo tern direito a ser alimentado pelos rendimentos dos bens deixados
pelo falecido.

2. Neste caso sao obrigados a prestacao os herdeiros ou legat8.
riosa quemtenhamside transmitidosos bens,na proocrcaodo respectivo
valor.

(Alimentos do conjuge ou companheiro sobrevivo)

ARTIGO 261.°

Os conjuges e os companheiros de uniao de facto que reunarnos
pressupostos leqais, estao reciprocamente obrigados a prestacao de
alimentos, nos termos da presente lei.

(Obriga9ao de allmentos entre conjuges e companheiros de uniao de facto)

ARTIGO 260.0

Disposi~oesespeciais

CAPITULO II

o direito a alimentos e irnprescritivel, irrerumciavel, intransmissfvel
a terceiro e irnpenhoravel.

ARTIGO 259.0

(Car8cter pessoal)

b) Quando 0 alimentado.maiorde idade. violegravementeosseus
deveres para com 0 obrigado;

c) Quando aquele que os presta nao possa continuar a presta-los
ou aquele que os recebe deixe de ter necessidade deles.

2. A morte do obrigado ou a impossibilidade de este continuar a
prestar alimentos nao priva 0 alimentado de exercer 0 seu direito em
relacao a outros, iqual ou sucessivamenteobrigados.
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6 Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS SANTOS.

o pai que nao coabita com a mae do filho e obrigado a prestar-Ihe
alimentos,quando eladelescareca, relativamenteao perfodode gravidez
e ate seis meses ap6s 0 parto.

(Alimentos a mae)

ARTIGO 264.Q

Cessaa obrigac;:cloreferidano artigoanteriornocasode sercontrafdo
novo casamento ou constituida nova uniclode facto, ou quando se veri
fique atentado contra a vida ou grave atentado contra a honra do
obrigado.

(Cessaeaoda obriga9ao allmenticia)

ARTIGO 263.°

2. Em caso de ruptura da uoiao de facto, tem direito a alimentos
o ex-companheiro que deles careca e nao tenha dado causa exclusiva
a ruptura.

1. Em caso de divorcio, tem direito a alimentos 0 ex-conjupe que
deles careca nos termos do artigo 111.0.

(Alimentos em caso de div6rcio ou ruptura de unlao de facto)

ARTIGO 262.0

3. Quando respeltea imoverssujeitosa reorsto,0 encargo devera
ser registado.
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